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Queremos prestar atenção ao inacabado das coisas. Esta 

inconclusão talvez nos faça ver o não visto, ouvir o não 

ouvido e pensar o impensável. Este esforço esboça nosso 

entendimento dos modos de funcionamento frente às 

agruras do dia a dia na cidade. Também materializa uma 

certa compreensão da organização de um espaço urbano 

em constante reconfiguração. Territórios em que se 

entrelaçam fragmentos de histórias inacabadas trazendo 

outras vidas e outras histórias a serem contadas. (Geraldo 

Artte) 
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RESUMO 

 

As cidades sob a égide do capitalismo expressam contradições, sendo por excelência lócus da 

reprodução do capital. Nessa dinâmica, diferentes são os agentes sociais que atuam na 

produção do espaço, imprimindo diferentes lógicas de ocupação do solo urbano. Assim, nesta 

dissertação analisamos as recentes transformações no espaço urbano de Campos dos 

Goytacazes, na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, observadas através das intervenções 

urbanas e consolidação dos condomínios fechados na periferia Jockey Club. A metodologia 

adotada neste estudo consistiu no levantamento bibliográfico, pesquisa exploratória através de 

observações na área de estudo, levantamento dos condomínios fechados, entrevistas semi-

estruturadas com moradores dos condomínios fechados e do Morar Feliz. Os resultados da 

pesquisa apontam que a periferia Jockey Club passou por mudanças urbanísticas promovidas 

pelo Estado provocando valorização desta área, a qual favoreceu os interesses privados 

abrindo caminhos para a atuação especulativa dos promotores imobiliários a partir da 

implantação dos condomínios fechados, promovendo processos desiguais como 

autossegregação e a fragmentação urbana, ocasionando a intensificação das desigualdades 

sócio-espaciais. 
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ABSTRACT 

 

Cities under the aegis of capitalism express contradictions, being par excellence the locus of 

reproduction of capital. In this dynamic, different are the social agents that act in the 

production of the space, printing different logics of occupation of the urban soil. Thus, in this 

dissertation we analyze the recent transformations in the urban space of Campos dos 

Goytacazes, in the State of Rio de Janeiro‟s northern area, observed through the urban 

interventions and consolidation of closed condominiums in the periphery Jockey Club. The 

methodology adopted in this study consisted of bibliographical survey, exploratory research 

through observations in the study area, survey of closed condominiums, semi-structured 

interviews. The results of the research show that the Jockey Club periphery underwent urban 

changes promoted by the State, provoking the valorization of this area, which favored private 

interests, opening the way for the speculative performance of real estate developers, through 

the implementation of closed condominiums, promoting unequal processes such as self-

segregation and the fragmentation of the socio-political-spatial fabric within this periphery 

that causes the intensification of socio-spatial inequalities. 

 

 

 

Key words: Urban Space. Periphery. Fragmentation. Segregation. Condominiums. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

As cidades capitalistas expressam contradições e as mesmas se tornam exacerbadas 

pela lógica do mercado e do consumo. Elas são lócus por excelência da reprodução do capital 

(LEFÈBVRE, 1989) em que traslada o valor de uso do espaço para o valor de troca, 

transformando-as em cidade produto. Nesse espaço mercantilizado alguns processos que 

expressam as diferenças e as contradições estão bem presentes, como a expropriação, 

segregação, especulação, espoliação. 

O espaço urbano capitalista, que segue a dinâmica do capital  é marcado por 

disparidades, expressa por um sistema que é por si só contraditório, que valoriza determinadas 

áreas em detrimentos a outras. 

A pesquisa aqui proposta buscou estudar através do recorte espacial as recentes 

intervenções/transformações urbanas e o crescimento de empreendimentos- condomínios 

fechados - na periferia Jockey Club em Campos dos Goytacazes, RJ, e as consequências 

dessas transformações que possivelmente tem alterado a segregação sócio-espacial nestes 

espaços. Essa periferia que se tornou placo de inúmeros processos espaciais tem presenciado 

mudanças no seu espaço, que é extremamente fragmentado e contraditório, e se tornando cada 

vez mais atrativas aos interesses do capital imobiliário. Claro é, pois, que o bairro, mesmo 

periférico, teve sua dinâmica alterada, tendo acompanhado o aumento do valor da terra, e, por 

conseguinte, evidenciando a característica própria do espaço urbano capitalista, a 

desigualdade (CORRÊA, 2000). 
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A dinâmica urbana das periferias em Campos dos Goytacazes começa a modificar 

principalmente nos anos 1980, momento em que há a implantação de condomínios fechados, 

estes incialmente exclusivos para as classes de maior poder aquisitivo. 

Ressaltamos que esse processo não é isento de contradições e interesses. Analisamos 

de acordo com os estudos de Zacchi (2012) que a decadência do setor sucroalcooleiro foi um 

processo que influenciou os vetores de crescimento urbano do município.  Ocorreu uma 

grande reservas de terras rurais, em que os donos dos meios de produção, grandes usineiros, 

se tornaram grandes proprietários fundiários e consequentemente promotores imobiliários. 

Esses novos promotores imobiliários pertencentes a elite campista, ditando as “regras do 

jogo” e com a ajuda, é claro, do poder público, direcionaram a expansão da malha urbana para 

as antigas fazendas, tornando essas áreas que eram rurais em urbanas e promovendo 

infraestrutura e equipamentos urbanos para as mesmas, sendo estas na atualidade vetores de 

crescimento urbano. 

Nas análises desses vetores compreendemos que o bairro Jockey Club que sempre foi 

considerado periférico, se localiza num área de vetor de crescimento da cidade de Campos dos 

Goytacazes com uma população estimada em 487.186 habitantes, segundo IBGE (2016), 

fazendo parte da região Norte Fluminense. Esta região se insere num contexto de integração à 

economia globalizada. Desde o final da década de 1970, assistiram-se transformações 

espaciais nela, devido à exploração de petróleo na bacia de Campos, onde a cidade passou a 

receber royalties do petróleo.  

Há que se destacar, com base nas análises de Cruz, Terra e Almeida (2016), a partir 

da segunda metade da década de 2000, o estado do Rio de Janeiro, mais especificamente o 

interior, recebeu um conjunto de amplos investimentos, o que gerou alterações profundas nas 

configurações urbanas e urbano-regionais da dinâmica espacial estadual. Os grandes 

investimentos em destaque na região Norte Fluminense e que se coloca no padrão 

internacional da economia brasileira são, o “Complexo de exploração e produção off shore de 

petróleo e gás da Bacia de Campos- E&P, e o Complexo industrial e portuário do Açú-CIPA” 

(CRUZ, TERRA, ALMEIDA, 2016:03). 

O mesmo se apresenta de forma falaciosa com um discurso do chamado 

“desenvolvimento” prometendo melhores condições econômicas e sociais para os que vivem 

na região onde estão implantados, entretanto não passa de um discurso impregnado de 

ideologia ao qual procedeu a lógica do mercado, promovendo um “desenvolvimento” desigual 

e prevalecendo a dinâmica perversa dos grandes capitais ao se instalar no local. Na realidade,  
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O que se quer destacar é que o processo de apropriação do 

território pelos grandes capitais nacionais e internacionais se 

estende as atividades subsidiários dos GLs, sobrepondo-se aos 

capitais de médio porte locais tradicionais, esvaziando o 

controle do grupo sociais e do poder local sobre as dinâmicas 

urbana, econômica e de infraestrutura. (CRUZ, TERRA, 

ALMEIDA, 2016:13) 

 

 

 

Os grandes empreendimentos ao se instalarem no local repercutem a dinâmica do 

capital, numa vertente globalizada, gerando impactos econômicos, sociais, políticos, culturais, 

simbólicos, espaciais, ambientais, desconsiderando a região e suas peculiaridades 

promovendo investimentos de infraestrutura no espaço, modificando toda dinâmica do lugar 

sem considerar, ou modificar de forma positiva as condições de vida da população local, 

acentuando as desigualdades regionais que intensifica e recria as formas desiguais. 

No desenvolver da pesquisa tivemos como questão: a periferia Jockey Club que vem 

apresentando transformações urbanas em seu interior por meio de empreendimentos 

imobiliários, condomínios fechados, tem provocado novos fracionamentos nesse espaço já 

segregados? 

A pesquisa tem o objetivo de demonstrar que esta área tem apresentado uma 

dinâmica espacial, que é o crescimento de empreendimentos (condomínios fechados de vários 

tipos, sejam para atender a classe alta, média e baixa, além do conjunto habitacional Morar 

Feliz) e intervenções urbanas, possivelmente alterando a dinâmica da segregação sócio-

espacial neste setor o que pode apontar para uma intensificação da segregação sócio-espacial 

e da fragmentação desse espaço. 

O que denominamos por Jockey Club vai além da delimitação do google Maps e do 

Portal CIDAC- municipal-, uma vez que para uma análise ampliada da questão perpassamos 

pelos limites, alcançando assim o Novo Jockey. Ambos os bairros, por serem vizinhos tem 

seus limites confundidos, sendo que a própria população que habitam esses espaços não 

conseguem de fato demarcar tais limites. 

Essas transformações nos movimentam, no sentido de pensar o papel do Estado 

como um dos agentes que produz o espaço urbano, responsável pelo planejamento urbano, 

desenvolvendo toda uma estrutura urbana (um exemplo típico foi o Programa Bairro Legal) 

para que outro agente que também produz o espaço urbano, neste caso, os agentes 

imobiliários se beneficiem para especular o espaço com o objetivo de vendê-lo, não pensando 
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na população que sempre habitou na periferia, promovendo um processo de segregação sócio-

espacial- tema central na dissertação-. 

Seguindo a proposta de estudo, este trabalho é constituído por quatro capítulos e a 

introdução. O primeiro capítulo discorremos acerca da problemática da pesquisa, definindo o 

método, objeto, objetivos, trajetória metodológica, sem os quais esse estudo seria inviável. O 

segundo capítulo apresenta uma discussão conceitual à luz do objeto. Apresentamos o diálogo 

embasados nos conceitos de segregação, assim como suas outras extensões e o conceito de 

periferia. Objetivamos apresentar tais conceitos para um olhar nas contradições sociais que 

são expressas no espaço, percebendo a lógica que faz com que determinados grupos habitem 

os espaços diferenciados na cidade. Nesse processo de desigualdade que é próprio das cidades 

capitalistas, não esquecemos dos agentes modeladores do espaço, e destacamos nesse estudo, 

os proprietários fundiários, agentes imobiliários e o próprio Estado. Para esse capítulo nos 

embasamos nas discussões de vários autores, entre eles: ALVAREZ, 2013, CARLOS, 1994, 

CASTELLS (2000), LEFEBVRE, 2008, SPOSITO (2013), VILLAÇA (2001), HARVEY 

(2005), RAMOS (2016), SOUZA (2008), CORRÊA (2005) e muitos outros. 

O terceiro capítulo analisa nossas discussões para a expansão dos condomínios 

fechados nas periferias. Dialogamos no sentido de entendermos o processo de expansão das 

áreas periféricas no município dando ênfase para a conversão das rurais para as urbanas, 

apontando os agentes responsáveis nesse processo. Discorremos ainda para a dinâmica dos 

condomínios fechados na cidade e em específico na periferia objeto de estudo, apontando 

ainda os instrumentos jurídicos no que tange a implantação desses empreendimentos. Muitos 

autores deram sustentação para a compreensão dos processos, damos destaques ao estudo de 

ZACCHI (2012), COUTINHO (2016), FARIA (2005, 2010), RAMOS (2016), OLIVEIRA; 

PEDLOWSKI ( 2012), ARRUDA (2014), e outros. 

Já o quarto e último capítulo apresenta os resultados da pesquisa realizada na 

periferia Jockey Club, apontando os resultados das entrevistas com os moradores dos 

condomínios e do conjunto habitacional Morar Feliz. Além desses dados, apresentamos os 

resultados de todo  campo em que foi possível identificarmos e analisarmos  a fragmentação 

nesses espaços e a intensificação das formas desiguais no espaço. 

Por fim, à guisa de conclusão de toda essa trajetória de pesquisa. 
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1- PROBLEMÁTICA DA PESQUISA E O REFRENCIAL METODOLÓGICO 

 

 

 

 

A estrutura aqui proposta apresenta a problemática da pesquisa e a estrutura 

metodológica nessa trajetória. Relevante ainda neste capítulo é apresentar o posicionamento 

político e filosófico decorrente nesta pesquisa, neste caso, o método – materialismo histórico e 

dialético. Nesse sentido, vamos à trajetória da pesquisa. 

A seguinte citação de Guimarães Rosa “Eu nada sei, mas desconfio de muitas coisas” 

pode ser vista como o princípio que direciona as pessoas a pesquisar. Quando há uma 

desconfiança, há também um interesse de se investigar, de descobrir o que há além daquilo 

que se mostra.  

Ao adentrar no universo da pesquisa, muitos são os desvendamentos que surgem, e 

só pesquisando para tentar desvendar. O ato de pesquisar significa: 

 

 

Demonstrar que não se perdeu o censo pela alternativa, que a 

esperança é sempre maior do que qualquer fracasso, que é 

sempre possível reiniciar. No fundo pesquisa passa a ser a 

maneira primeira de o ato político se colocar, se lançar, seja no 

tatear cuidadoso em ambiente desconhecido ou hostil, seja no 

medir as próprias forças diante de forças contrárias, seja na 

instrumentação estratégica da ocupação do espaço (DEMO, 

2005:40). 

 

 

 

Yasbeck (2005) citando Otávio Iani discorre que pesquisa é como a elaboração de 

uma sinfonia, ou seja, a partir da descoberta do tema o pesquisador vai compondo seu 

trabalho, sua interpretação, suas conexões de sentido, a explicação científica, o todo que se 

esconde atrás do factual. 
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A autora discorre ainda que a pesquisa deve ir além das ideias aparentes, desse 

modo, o pesquisador não deve se conformar com ideias que parecem convenientes e que o 

questionamento precisa ser exercitado. 

Pesquisar é “sempre duvidar do que se vê, porque aquilo que parece conveniente, às 

vezes é muito chato, nos incomoda, nos neutraliza” (YASBECK, 2005:148).  

O pesquisador deve sempre interrogar aquilo que parece verdade definitiva, 

interrogar o que parece estabelecido. É nesse sentido que Yasbeck (2005:148) pondera que 

pesquisa é: 

 

 

Uma aventura de espírito é uma viagem fantástica em termos de 

reflexão, de interrogação, de questionamento. A reflexão que 

interroga o que parece evidente. Uma reflexão que além de 

individual, é, antes de tudo, uma aventura coletiva. Uma 

aventura que é também prospecção sobre o futuro, um olhar 

para frente sem indiferença. 

 

 

A partir destas reflexões, entende-se pesquisa como algo além de um processo de 

investigação, construção de conhecimento, é também um posicionamento político, ideológico. 

 Juncá e Paixão (2004) ressaltam na pesquisa, que as ações do pesquisador devem 

partir da realidade. As mesmas fazem a seguinte indagação: o que significa partir da 

realidade? 

 Para as elas: 

 

 

Falar de realidade remete a representações e imagens. 

Manifestações de algo que precisamos desvendar para dar conta 

de um concreto. Concreto datado, situado, contextualizado, 

iluminado por uma teoria, reconstruído através da nossa 

capacidade de ampliar ângulos de visibilidade, aliada à 

construção de movimentos questionadores (JUNCÁ; PAIXÃO, 

2004: 02). 
 

 

Juncá e Paixão (2004: 02) discorrem que o caminho é desconfiar da realidade dada. 

As mesmas expõem ainda que: 
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Uma via segura de acesso, certamente, é uma postura 

investigativa, postura que nos liberta da concepção de que 

prática é simplesmente ação e que nos remete a caminhos de 

sistematização de um saber sustentado em nosso cotidiano. 

Saber cuidadoso, que percorre trajetórias, onde o objetivo e o 

subjetivo dialogam, desvendando contradições, fazendo história 

e entendendo que a “situação dada”, é acima de tudo, um ponto 

de referência inicial para mover o pensamento. 

 

 

 

Na trajetória de pensar a pesquisa para além de um processo de investigação e 

também como posicionamento político e ideológico, relevante é a área de estudo, o método, o 

objeto, a justificativa e os objetivos.  

 

 

 

1.1– Área de Estudo. 

 

Localizada no Norte do Estado do Rio de Janeiro, a cidade de Campos dos 

Goytacazes, de porte médio, ocupa uma área de 4.026,7Km², sendo o maior município 

fluminense em extensão, tem seu processo histórico diretamente ligado à monocultura 

açucareira passando por mudanças na década de 1980 na questão econômica, assim como 

também da expansão da malha urbana se sobrepondo as áreas rurais. As áreas periféricas da 

cidade começam a crescer e subsequentemente a este processo, nas décadas seguintes ocorrem 

interesses imobiliários, implantando os condomínios fechados, o que ocasionou uma 

valorização nesse espaço e consequentemente intensificando a segregação e fragmentação. 

Esse processo foi acentuando e as transformações foram visualizadas em proporções maiores 

a partir do ano 2006 com a expectativa do complexo industrial e logístico do Açú- São João 

da Barra- e com o programa Bairro Legal 
1
(2009) que levou infraestrutura para alguns bairros, 

entre eles o Jockey Club.  

O trabalho tem como estudo de caso a periferia Jockey Club que vem apresentando 

transformações urbanas em seu interior por meio de empreendimentos imobiliários, nesse 

caso, condomínios fechados, o que tem provocado novos fracionamentos nesses espaços já 

segregados. Estes têm contribuído não apenas para valorizar a terra, como também, para 

                                                           
1
 O programa “Bairro Legal” que se apresenta como política pública que implementa serviços básicos em bairros 

periféricos com pouco ou desprovidos de infraestruturas (saneamento, esgotamentos, drenagem pluvial) visando 

a melhoria da qualidade de vida dos moradores. 
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intensificação da segregação nestes espaços.  Essa periferia se localiza num vetor de 

crescimento do município- saídas para a BR 356- sentido praias e complexo industrial e 

logístico do Açú-, para o centro, estrada do Açúcar, entre outros acessos,  possibilitando assim 

que os agentes imobiliários se beneficiem dessa proximidade e valorizem ainda mais tais 

espaços.  

É importante destacarmos que o que denominamos por Jockey Club vai além da 

delimitação do google Maps e do Portal CIDAC- municipal-, uma vez que para uma análise 

ampliada da questão perpassamos pelos limites, alcançando assim o Novo Jockey. Ambos os 

bairros estão imbricados, tendo seus limites confundidos principalmente pelas redes de 

serviços e comércios e nas relações sociais que são estabelecidas pelos diversos atores sociais 

e a identidade construída por cada grupo que habitam esse espaço.  

 

 

Mapa 01- Localização do Município de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Fonte: CIDAC, 2015 

 

Figura 01- Localização do bairro Jockey Club Campos dos Goytacazes, RJ 
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Fonte: CIDAC, Perfil dos bairros, 2016 

 

 

 

 

Figura 02- Localização do bairro Novo Jockey Campos dos Goytacazes, RJ 
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Fonte: CIDAC, Perfil dos bairros, 2016 

 

 

 

Figura 03- Imagem satélite Jockey Club e Novo Jockey 
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Fonte: Wikimapia.org, 2017 

 

 

1.2- – Problemática de pesquisa: método, questão, objeto, justificativa e objetivos. 

 

 

Apresentamos o posicionamento político e filosófico decorrente nesta pesquisa, neste 

caso, o método – materialismo histórico e dialético-. Este permite compreender a realidade 

social para além do aparente- movimento que questiona o aparente indo ao concreto e vice 

versa-. Este método permite analisar o objeto de estudo a partir das condições de produção e 

reprodução das relações sociais em uma sociedade marcada pela luta de classes, 

materializadas no espaço capitalista, neste caso, o espaço urbano que é por excelência, 

desigual. A partir do método dialético, o cotidiano é compreendido rompendo com uma visão 

do senso comum buscando as relações concretas por trás dos fenômenos. É justamente a 

dialética como método de investigação, ou seja, o “materialismo histórico enquanto método, 

enquanto postura e enquanto práxis” (FRIGOTTO, 1989: 61). 

O que está sendo problematizado são as possibilidades de compreensão do espaço 

urbano na sua totalidade. Assim o método dialético permite a mediação do que se quer 

conhecer, do objeto desconhecido como parte do real a ser investigado. 
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Marx (2008) pondera, “não é a consciência dos homens que determina a sua 

existência. É, pelo contrário, a experiência social que determina a sua consciência” (p.45). O 

conhecimento é um processo, e este é construído nas contradições da vida material, “do 

concreto real”. 

Segundo FRIGOTTO (1989, p. 64), Na perspectiva materialista histórica, 

 

[...] o método está vinculado a uma concepção de realidade, de 

mundo e de vida no seu conjunto. A questão da postura, nesse 

sentido, antecede ao método. Este se constitui em uma espécie 

de mediação no processo de apreender, revelar e expor a 

estruturação, o desenvolvimento e transformação dos 

fenômenos sociais. 
 

 

 

Nesse processo, o objeto de estudo aqui proposto tem o objetivo de compreensão na 

totalidade, não apenas das transformações urbanas e consequentemente a intensificação das 

desigualdades sócio-espaciais na periferia Jockey Club, mas este processo diretamente 

relacionado às contradições das cidades capitalistas, tendo como recorte espaço-temporal 

Jockey Club, a partir do ano de 2006, período este que se começa uma  intensificação da 

especulação imobiliária na área citada acima.  

A questão que direciona a pesquisa é: a periferia Jockey Club que vem apresentando 

transformações urbanas em seu interior por meio de empreendimentos imobiliários, nesse 

caso, condomínios fechados, tem provocado novos fracionamentos nesse espaço já 

segregado? 

A hipótese é de que a periferia Jockey Club passou por mudanças urbanísticas 

promovidas principalmente pelo Poder Público Municipal que favoreceu o aumento do valor 

da terra intensificando assim o processo de fragmentação desse espaço, o que a tornou arena 

de disputas por parte dos diversos agentes que atuam neste espaço, sendo eles: os agentes 

imobiliários, o Estado, e os grupos sociais que residem nesse espaço (moradores do bairro, do 

Conjunto Habitacional Morar Feliz e dos condomínios fechados), promovendo 

consequentemente processos desiguais como autosegregação e a intensificação da segregação 

sócio-espacial. 

A pesquisa tem o objetivo de demonstrar que esta área tem apresentado uma 

dinâmica espacial, que é o crescimento de empreendimentos, loteamentos e intervenções 

urbanas, possivelmente alterando a dinâmica da segregação sócio-espacial neste setor, o que 
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pode apontar para uma intensificação da segregação sócio-espacial e da fragmentação desse 

espaço. 

O interesse por tal recorte suscitou por observar as transformações espaciais e sociais 

que o bairro vem presenciando nos últimos anos. 

Pensando as questões conjunturais no município de Campos dos Goytacazes e com 

um olhar na temporalidade, o Jockey Club é uma periferia, todavia, não apenas no sentido de 

distância do centro, mas a partir das relações que se estabelecem nesse espaço.  

É imprescindível que o setor imobiliário nas periferias estudadas, se expanda, 

valorizando o espaço, concentrando infraestrutura, aumentando o valor da moradia. Nesse 

processo, a espoliação, segregação, negação do direito à cidade são evidentes ao analisarmos 

as recentes transformações urbanas e sua relação com as novas formas de morar.  

A periferia estudada aqui está localizada num vetor de crescimento urbano e tem 

justamente passado por elevação do valor da terra, a partir dos interesses do capital 

imobiliário, que é um dos agentes centrais desses espaços, se beneficiando da reestruturação 

espacial do grande empreendimento, neste caso, o complexo industrial e portuário do Açú, do 

interesse das grandes corporações no Açú e do Programa Bairro legal para tornar tal periferia 

atrativa para implantação de condomínios fechados, consequentemente reforçando o processo 

de segregação sócio-espacial, visto que a lógica dos grandes empreendimentos são fatores que 

alteram as formas do urbano, criando frequentemente novas desigualdades. Destacamos a 

infraestrutura oferecida pelo Programa Bairro Legal que foi uma política urbana que levou 

infraestrutura para os bairros periféricos, inclusive para o bairro Jockey Club. 

Os empreendimentos no Jockey Club, em sua grande maioria, condomínios criados 

para um grupo social de ascensão recente, a qual chamamos de nova classe média
2
, estão 

sendo motivados pela infraestrutura urbana que tem sido construída nos últimos anos nesta 

periferia e ainda por sua localização. 

Essas transformações nos movimentam no sentido de pensar o papel do Estado como 

um dos agentes que produz o espaço urbano, responsável pelo planejamento urbano, 

desenvolvendo toda uma estrutura urbana para que outro agente que também produz o espaço 

urbano, neste caso, os agentes imobiliários se beneficiem para especular o espaço com o 

objetivo de vendê-lo promovendo um processo de segregação, autosegregação e segregação 

sócio-espacial. 

                                                           
2
 Uma classe que está dentro do perfil para recebimento dos subsídios no que tange a aquisição de imóveis pelo 

Programa Minha Casa,  Minha Vida. Essa nova classe média é identificada de acordo com a Fundação Getúlio 

Vargas pela renda mensal que se encontra entre R$ 1.064,00 e R$ 4.591,00. 
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Seguindo a proposta de estudo, este trabalho se desenvolveu em quatro capítulos, 

além das considerações finais acerca do tema trabalhado a partir dos resultados da pesquisa. 

 

 

 

1.3- Estrutura metodológica da pesquisa: técnicas, indicadores e variáveis de estudo. 

 

Com objetivo de tentar responder algumas questões nesse trabalho, utilizamos alguns 

procedimentos metodológicos e técnicas de entrevistas. No que se refere ao percurso 

metodológico, a metodologia adotada se baseia na pesquisa qualitativa a partir de dados 

primários e secundários. É importante informar que nossa opção metodológica foi 

influenciada pelo referencial teórico crítico que possibilitou as análises e interpretações dos 

dados. 

Para Silva e Silveira (2011) a pesquisa se divide em fases, sendo três as principais: 

 

 

a)exploratória, na qual o pesquisador toma contato com a 

realidade e com os pesquisados; b) envolvimento, na qual se 

aprofunda a partilha de conhecimento com os pesquisados e a 

observação de seu comportamento e atitudes, coletando-se os 

dados; e c) finalização, na qual o pesquisador vai elaborando a 

análise do “material” (SILVA; SILVEIRA, 2011: 154). 

 
 

 

Com objetivo de apreensão do objeto da pesquisa, alguns foram os caminhos 

percorridos e técnicas apreendidas. Os mesmos serão expressos a seguir. A escolha se deu 

pelos objetivos da pesquisa, os quais foram necessários os seguintes procedimentos 

metodológicos- levantamento bibliográfico- revisão de literatura, como embasamento e 

fundamentação teórica da problemática suscitada- através de livros, artigos, dissertações, teses 

(essa primeira etapa, de caráter teórico, foi essencial para fundamentar e embasar conceitos e 

categorias relevantes ao tema proposto, levantamento das fontes, através censos, dados 

oficiais, jornais, atas, entrevistas, questionários, fotos, mapas; sistematização das fontes e dos 

dados, análise e a análise multiescalar, ou seja, perpassando do global ao local. Isso significou 

tratar escala central (Campos dos Goytacazes) e escalas auxiliares, compreender/analisar a 

escala central e o problema de estudo a partir do processo de desenvolvimento econômico do 
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município que sofreu e sofre transformações locais induzidas pelo global, delimitação dos 

períodos históricos: central e auxiliares.  

Outro passo se referiu à escolha do recorte da pesquisa (Jockey Club), os eixos da 

pesquisa e os sujeitos pesquisados. Decidimos pela observação com notas de campo que 

foram produzidas a partir da observação assim como o processo recente de transformações 

sócio-espaciais na mesma. Foram realizadas visitas de campo no território para observação da 

dinâmica do mesmo.  

Segundo Marconi e Lakatos (2007); 

 

 

A observação ajuda o pesquisador na identificação e obtenção 

de provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos 

não têm consciência, mas que orientam seu comportamento. 

Desempenha papel importante nos processos observacionais, no 

contexto da descoberta, e obriga o investigador a um contato 

mais direto com a realidade. É o ponto de partida da 

investigação social. [...] A Observação tem como principal 

objetivo registrar e acumular informações. Deve ser controlada 

e sistemática. Possibilita um contato pessoal e estreito do 

investigador com o fenômeno pesquisado (MARCONI; 

LAKATOS, 2007, p. 275). 
 

 

 

Observar significa olhar além da aparência. 

Visitamos o Arquivo Municipal com objetivo de levantar dados pertinentes sobre a 

formação histórica e geográfica do bairro, todavia encontramos poucos dados em inúmeros 

exemplares de jornais da época os quais apresentavam poucas informações e demandou muito 

tempo da pesquisa. Visitamos ainda, a Secretaria Municipal de Fazenda, condições 

fundamentais para o levantamento dos dados e das informações sem os quais esta pesquisa 

ficaria inviabilizada-. Esse estudo possibilitou a compreensão do surgimento e crescimento 

urbano na periferia e, ainda, perceber a lógica da especulação imobiliária promovendo uma 

valorização da terra. 

Foram realizadas visitas aos sites dos empreendimentos da MRV Engenharia, 

Alphaville, (Campos dos Goytacazes), que estão localizados no espaço pesquisado e nos 

adjacentes. Foram analisados os discursos do capital imobiliário vendendo a terra e as 

estratégias para isso. 

Um próximo passo foram as entrevistas semi-estruturadas (modelos em anexo), foi 

essencial, as quais foram construídas em dois momentos. O primeiro momento refere-se às 
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entrevistas com os moradores do conjunto habitacional Morar Feliz Novo Jockey e no 

segundo momento com os moradores dos condomínios, com perguntas abertas voltadas aos 

conceitos principais da pesquisa, da dinâmica do espaço e também com representantes dos 

bairros com o objetivo de conhecer o perfil socioeconômico, o bairro, a escolha de morar no 

mesmo, a relação de vizinhança, o entorno e a cidade. Como estratégia de coleta de dados 

utilizou-se da rede de amizade e conhecimento para conseguir ter aproximação com os 

possíveis entrevistados. A partir da primeira entrevista utilizamos a técnica metodológica 

“bola de neve
3
”. Foram realizadas 10 entrevistas com moradores dos condomínios e 10 com 

os moradores do Morar Feliz no Novo Jockey.  

Ao longo da pesquisa tentamos inúmeras vezes contatos com o secretário de obras 

municipal para entendermos alguns processos no espaço estudado, no entanto não obtivemos 

êxito. 

Durante o percurso das entrevistas, evidenciamos de forma ética os objetivos da 

pesquisa, esclarecendo para os sujeitos pesquisados que os dados seriam utilizados 

exclusivamente com finalidade científica, preservando a identidade dos mesmos. 

Para todas as entrevistas foi utilizado um termo de pesquisa livre e esclarecido para 

respaldar que houve consentimento do entrevistado. Para a coleta de dados foi utilizado 

gravador, visto que a entrevista semiestruturada é baseada num roteiro, entretanto o 

entrevistado teve a liberdade da fala. Todas as falas das entrevistas foram transcritas na 

íntegra. 

Analisamos ainda, o plano diretor, as leis de parcelamento, uso e ocupação do solo 

de 2008 para compreensão da expansão da malha urbana campista para a periferia. 

Depois dos caminhos percorridos, das análises e compreensão dos fenômenos, os 

dados tanto primários com secundários foram sistematizados e postos em diálogo com o 

referencial teórico. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Snowboll conhecida como “Bola de neve” é uma técnica/ forma de amostra não probabilística utilizadas em 

pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes que por sua vez 

indicam novos participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto. 

ALBUQUERQUE, Elisabeth Maciel de. Avaliação da técnica de amostragem “Respondent-driven Sampling” na 

estimação de prevalências de Doenças Transmissíveis em populações organizadas em redes complexas. Escola 

Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – ENSP; Rio de Janeiro: Ministério da Saúde – Fiocruz, 2009. 

Dissertação de Mestrado, 99p. 
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1.4-Procedimentos analíticos e interpretação de dados. 

 

Para a análise de dados do estudo, os seguintes procedimentos foram seguidos: 

Análises das entrevistas, de forma que as falas foram transcritas na íntegra, elaboração de 

mapas, análise multiescalar, articulação de períodos históricos distintos, análise dos dados 

socioeconômicos, análise da infraestrutura. O Plano Diretor, assim como a lei de 

parcelamento do solo e de uso e ocupação do solo, o decreto do Programa Morar Feliz, foram 

importantes fontes de dados para análise do estudo. Todos os dados foram analisados e 

interpretados com bases nos conceitos fundamentais que embasaram teoricamente a realidade 

empírica. 
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2- CONSTRUINDO AS BASES TEÓRICAS 

 

  

 

Este capítulo tem por objetivo dar sustentação teórica a nossa problemática de 

pesquisa. As análises neste capítulo permitiram compreender o empírico a partir do diálogo 

com o teórico, nos possibilitando reflexões coerentes. 

 

 

2.1- Um olhar sobre a segregação numa perspectiva crítica 

 

 

Ao estudarmos a dinâmica urbana da periferia Jockey Club, analisamos inúmeras 

mudanças urbanas nesse espaço. Observamos uma fragmentação no interior desse bairro 

periférico que está intensificando as desigualdades sócio-espaciais. 

O número de condomínios fechados de alto padrão, médio padrão e os populares, 

tem sido significativa. O mesmo recebeu muitos investimentos como infraestrutura urbana 

através do programa bairro legal.  Nesse espaço, existem a presença de 934 casas populares 

do Programa Morar Feliz.  

Observamos ao longo das entrevistas que os moradores dos condomínios no Jockey 

Club estão promovendo o processo de autosegregação, a partir do momento que romperam 

com práticas antigas do morar e optaram por esses espaços fechados. Percebemos que existe 

uma hierarquia nesse processo, por exemplo: os moradores dos condomínios populares estão 

segregados em relação aos que residem no médio e alto padrão, os do condomínio de médio 
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estão segregados em relação aos moradores dos condomínios fechados de alto padrão.  Os 

moradores dos condomínios populares enfrentam algumas dificuldades com custos elevados 

para seu orçamento familiar, como a taxa de condomínio que se tornou uma despesa a mais no 

mês. 

Um bairro com investimentos em infraestrutura, presença de muitos condomínios e 

ao mesmo tempo com casas populares, nos proporcionou estudarmos com um olhar para os 

processos que norteiam as práticas do morar nesse bairro, assim como analisar tais práticas a 

partir dos processos de segregação, autosegregação e segregação sócio-espacial. As 

compreensões desses processos através das análises teóricas estão embasadas a partir da teoria 

social crítica. 

Em tempos recentes as cidades, principalmente as grandes, vivenciaram um conjunto 

de mudanças. Tais mudanças estão relacionadas com o desenvolvimento capitalista recente, 

“marcado por uma forte crise de produção e realização do valor” (ALVAREZ, 2013: 111). 

Muitas são as mudanças, entre elas, a remoção de populações, áreas periféricas sendo 

valorizadas, crescimento da área urbana, projeto de revitalização de centros urbanos, entre 

outros. 

Trazendo as análises pensando o município de Campos dos Goytacazes, 

compreendemos o espaço como parte da reprodução social. O espaço como objeto de estudo 

ultrapassa uma análise simplista, o mesmo é estudado e entendido como “produto e condição 

de práticas e relações sociais que são também espaciais, que envolve necessariamente, a 

dimensão do uso, da presença e da possibilidade de apropriação” (ALVAREZ, 2013: 112). 

Cabe entender ainda que por outro lado pensá-lo na sociedade capitalista é vê-lo não apenas 

como produto, todavia ainda como condição e meio da reprodução do capital  (CARLOS, 

2008). 

Castells (1978) pondera que o espaço é um produto social, sendo que a definição e 

redefinição do mesmo ocorrem segundo a conjuntura da dinâmica social. O espaço é para 

Lefébvre (2008), ligado à reprodução das relações sociais de produção. Apoiamo-nos nas 

construções teóricas desse autor, pois o mesmo entende a produção do espaço urbano como 

um produto sócio-histórico. Para este autor, “o espaço da sociedade capitalista pretende-se 

racional quando, na prática, é comercializado, despedaçado, vendido em parcelas.” 

(LEFEBVRE, 2008: 57).  O espaço tem seu valor de uso trasladado para o valor de troca nas 

cidades capitalistas. Assim, “o valor de troca se impõe ao uso do espaço na medida em que os 
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modos de apropriação passam a ser determinados, cada vez mais, pelo mercado” (CARLOS, 

1999: 175). 

O espaço capitalista é desigual, impera lógica as quais o uso do espaço é a base da 

troca, do valor de troca. Quando o espaço é pensado, ou o seu valor é trasladado do valor de 

uso para o valor de troca, o que se revela são as desigualdades. Essas desigualdades são 

fundamentadas num processo de produção social do espaço contraditório, as quais são 

desigualdades sócio-espaciais. 

Nessa dinâmica urbana é de fundamental importância discorrer sobre o conceito de 

segregação. O mesmo é um termo muito discutido em várias áreas de conhecimento, não 

havendo consensos. De acordo com Sposito (2013: 62) “é possível tratar das especificidades 

da segregação, segundo os componentes de cada realidade socioespacial”. Significa pensar a 

segregação em cada contexto específico, o que exige problematização para compreensão da 

dimensão do conceito. 

 

 Com base em Sposito (2013:62) 

 

A segregação é um conceito polissêmico e, por isso, corre o 

perigo de perder força explicativa. Ele merece, então, ser 

tratado com cuidado teórico e deve ser adotado com vistas a se 

alcançar precisão, à luz da realidade urbana latino-americana, 

uma particularidade importante no âmbito do modo capitalista 

de produção, com esforço para se reconhecerem, ainda, suas 

especificidades, segundo diferentes formações socioespaciais, 

tamanho e importância das cidades na composição do sistema 

urbano brasileiro. 

 

 

A segregação tem que estar relacionada à cidade, ou parte dela, ou ainda, o conjunto 

dela. É relevante entender que “nem todas as formas de diferenciação e de desigualdade são, 

necessariamente, formas de segregação” (SPOSITO, 2013: 64). 

Segregação seria a partir das análises dessa autora, formas de diferenciação que 

levam “à separação espacial radical e implicam o rompimento, sempre relativo, entre a parte 

segregada e o conjunto do espaço urbano, dificultando as relações e articulações  que movem 

a vida urbana” (SPOSITO, 2013:65). 

Há que discorrer que o conceito segregação por ser complexo, tem múltiplas formas 

de adjetivá-lo. Trata-se de segregação espacial, residencial, sócio-espacial, urbana, entre 

outros. 
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Assim, o conceito aqui proposto é relevante para o estudo e está diretamente 

associado às cidades, e com embasamento nas análises de várias literaturas, a começar, a 

partir da Escola de Chicago que marca o surgimento da sociologia urbana, que analisava a 

segregação a partir dos seus primeiros estudos-décadas de 1930-1940- pesquisando os guetos 

de população imigrante nos Estados Unidos, tentando compreender a questão “da causalidade 

das formas espaciais, destacando uma importante forma de caracterização dos grupos sociais 

no espaço, o modelo radical concêntrico”. (BICHIR, 2006, 40). 

Essas primeiras abordagens sobre o tema estão ligadas às ideias da sociologia urbana, 

tendo como principais autores, Robert Park, Ernest Burgess e Louis Wirth. 

As ideias da Escola de Chicago nesse período se baseiam na análise urbana a partir 

da abordagem ecológica que utiliza de princípios da ecologia para analisar os fenômenos 

urbanos e ainda do urbanismo como modo de vida. 

Park (1973) ao falar de áreas de segregação-populacional, pondera que as distâncias 

física e sentimental reforçam uma à outra, e que as influências da distribuição local da 

população participam das influências de classe. 

Muitos teóricos analisam a Escola de Chicago com muitas limitações no que tange as 

suas proposições, todavia inegável é que existem na atualidade algumas coerências com o 

pensamento dessa corrente e podemos analisar os pensamentos de alguns autores. O próprio 

Wirth (1967) ponderou sobre os modos de vida urbanos para além da cidade. 

Para ele,  

 

O grau em que o mundo contemporâneo poderá ser chamado de 

„urbano‟ não é medido inteira ou precisamente pela proporção 

total que habita as cidades. [...] Os desenvolvimentos 

tecnológicos no transporte e na comunicação [...] acentuaram o 

papel das cidades [...] e estenderam enormemente o modo de 

vida urbano para além dos limites da própria cidade (WIRTH, 

1967: 98-100). 

 

 

 

Para ir além ao pensamento inicial da Escola de Chicago e de forma mais 

aprofundada, destacamos o diálogo que se embasa na influência do pensamento marxista em 

Lefebvre e Castells, ambos buscaram entender a segregação a partir das contradições das 

relações sociais que são inerentes ao processo de produção capitalista no urbano. 
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Castells (1978) ao analisar as cidades, trata a questão das diferenciações urbanas e 

residenciais. Para ele, o tema segregação urbana, deixa em evidência que a distribuição das 

residências no espaço, produz sua diferenciação social e especifica a paisagem urbana, 

porquanto as características das moradias e de sua população estão na base do tipo e do nível 

das instalações e das funções que se ligam a ela. 

Num primeiro momento, com base na leitura da obra, A questão urbana, de Castells, 

entende-se por segregação urbana, 

 

A tendência à organização do espaço em zonas de forte 

homogeneidade social interna e com intensa disparidade social 

entre elas, sendo essa disparidade compreendida não só em 

termos de diferença como também de hierarquia. (1978:250) 

 

 

Essas diferenças nas áreas residenciais existem, por um lado, pela interação entre as 

determinações econômica, política, ideológica, na composição do espaço residencial; por 

outro lado, existe um reforço da segregação, um transbordamento de seus limites tendenciais 

ou modificações dos fatores de ocupação do solo, segundo a articulação da luta de classes no 

local de residência. (CASTELLS, 1978) 

Castells (1978) pondera a questão da moradia, destacando que a mesma é uma 

urgência na vida do trabalhador, onde o mesmo está submetido à lógica do sistema capitalista 

de produção ao qual o seu salário é muitas vezes mínimo para fornecer uma moradia.  

Este autor continua ponderando que a especulação vai ganhando forças pelo motivo 

do trabalhador não ter recursos suficientes para a moradia o que promove o jogo do mercado. 

A moradia representa “um quadro préconstruído, produto de um processo sócio-econômico 

geral e sua ocupação ocorre conforme as leis da distribuição social” (CASTELLS, 1983: 248).   

Essa distribuição da moradia segue a seguinte lógica; 

 

As leis gerais da distribuição dos produtos e, por conseguinte, 

opera os reagrupamentos em função da capacidade social dos 

indivíduos [...] em função de suas rendas, de seus status 

profissional, de níveis de instrução, de filiação étnica, da fase 

do ciclo de vida etc. (CASTELLS, 1983:249) 

 

  

Os espaços urbanos brasileiros apresentam muitos problemas, principalmente quando 

estão relacionados ao setor imobiliário.  Para Kowarick apud Manhães (2013:16): 
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Como a acumulação e especulação andam juntas, a localização 

da classe trabalhadora passou a seguir os fluxos dos interesses 

imobiliários. No contexto explosivo do crescimento 

metropolitano, o poder público só se muniu tardiamente de 

instrumentos legais para tentar dar um mínimo de ordenação ao 

uso do solo. No entanto tal iniciativa ocorre num período em 

que o desenho urbano já está em grande parte traçado em 

consequência da retenção dos terrenos por parte dos grupos 

privados. Desta forma a ação governamental restringiu-se, tanto 

agora como no passado, a seguir os núcleos de ocupação 

criados pelo setor privado, e os investimentos públicos vieram 

colocar-se a serviço da dinâmica de valorização-especulação do 

sistema imobiliário- construtor. 

 

 

Para Alvarez (2013) é relevante entender a segregação urbana “como conteúdo 

intrínseco à constituição do espaço urbano capitalista, fundamentado na propriedade privada 

da terra e na valorização do capital como sentido último da reprodução social” (p.113). 

Essa segregação é marcada pelas desigualdades habitacionais e ainda nas 

implicações e empasses de acesso à centralidade urbana e aos bens, serviços e infraestrutura, 

por parte de uma população. 

Nesse processo desigual é preciso; 

 

Considerar a realização da vida neste processo e as limitações 

impostas à sua efetivação, na medida em que, ao mesmo tempo 

que o espaço é produzido socialmente, sua apropriação é 

privada, o uso de subordina a troca, já que a apropriação é 

mediada pela propriedade privada, e para ter acesso a um 

„pedaço” da cidade é preciso pagar por ele. (ALVAREZ, 

2013:113)   

 

 

Quando fazemos referência a essa segregação que ocorre no espaço urbano, não 

deixamos de fora o processo de reprodução do capital, porque ele por si só é contraditório e 

determina na expropriação e exploração do espaço gerando assim consequências não só 

espaciais como também sociais.  

No que se referem aos estudos sobre segregação no Brasil, Bichir (2006) discorre 

que os mesmos ganham relevância e discussões mais ampliadas na década de 1970. Essas 
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questões estavam diretamente especificadas “a respeito da questão urbana, das formas de 

estruturação do espaço no contexto do capitalismo da época” (p. 41). 

A segregação vai ganhando várias caracterizações a partir deste período. A dimensão 

da segregação vai além em muitos aspectos, todos eles relacionados a apropriação desigual, 

seja economicamente, territorialmente, socialmente e culturalmente. 

Quando analisamos nosso objeto de estudo, compreendemos que muitas pessoas 

acabam sobrevivendo com os seus poucos recursos e com as poucas possibilidades, tendo que 

residir onde conseguem comprar. Assim, nesse processo, observamos que a organização do 

espaço é desigual que separa as classes pelo seu poder de consumo e moradia, esse processo 

caracteriza a segregação sócio-espacial. 

Para Carlos (2013) a segregação é característica fundamental da produção do espaço 

urbano contemporâneo. Para ela, este espaço é desigual fruto da dinâmica da acumulação 

capitalista, “produzido sob a égide do valor de troca se impõe ao uso social da cidade. Este 

processo realiza a desigualdade na qual se assenta a sociedade de classes, apoiada na 

existência da propriedade privada da riqueza que cria acessos diferenciados dos cidadãos à 

metrópole, em sua totalidade, a partir da aquisição da moradia” (p. 96). 

Segundo Villaça (2001: 148): “A segregação é um processo dialético, em que a 

segregação de uns provoca, ao mesmo tempo e pelo mesmo processo, a segregação de 

outros”. Este autor está discorrendo para explicar que a segregação é uma luta de classes onde 

que existem os que são “vitoriosos” e os “derrotados”, tanto que o mesmo autor destaca a 

segregação voluntária (quando por iniciativa própria o indivíduo busca viver com outras 

pessoas da mesma classe) e a segregação involuntária (quando individuo (s) se veem 

obrigados por inúmeros fatores e forças a morar em um setor e/ou bairro da cidade, ou ainda, 

deixar de morar)  

O modo e as condições de vida fragmentam o espaço urbano, tendo interferências de 

diversos agentes, sendo eles o Estado, o mercado imobiliário e as instituições privadas. 

Essas desigualdades são próprias das cidades capitalistas, que revelam contradições. 

Para Lefebvre (2001: 52) a cidade “tem uma história; ela é obra de uma história”, isto é, de 

pessoas e grupos bem determinados que realizam essa obra nas condições históricas. Para ele, 

ela tem sido vista como produto. A cidade é apreendida como um espaço fragmentado e 

dividido em classes, local de conflitos em busca de interesses, seja do capital, do Estado e dos 

habitantes, que de certa forma reivindicam algo em comum, o direito à cidade. Nela, ocorrem 

processos conflitantes, antagônicos em que vários atores sociais disputam esse espaço. 
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Ela é o reflexo da sociedade a que está associado. “No sistema capitalista ela reflete a 

estrutura social classista ao apresentar formas heterogêneas entre produção da vida e de 

moradia” (CARLOS, 2008: 22). Nesse sentido, a cidade é o lócus no qual se materializa a 

divisão de sociedade em classes, local de reprodução das relações de produção.  Na cidade há 

áreas privilegiadas em que sua paisagem urbana retrata as desigualdades sócio-espaciais. A 

cidade é o centro da mercantilização onde tudo se torna mercadoria, é o local onde se 

concentra a força de trabalho, os meios de produção em larga escala é o local de gestão e 

decisões que orientam o desenvolvimento do próprio modo de produção comandando a 

divisão territorial do trabalho. 

Já em Harvey (2014), essa cidade que é capitalista, é uma arena de forças, que 

produz e reproduz a lógica desigual. Nessa cidade impera o poder. Tanto que nessas relações 

de poder, as classes hegemônicas detém a propriedade privada dos meios de produção. A 

cidade capitalista é por si só contraditória e nela as diferenças são exacerbadas e expressas nas 

relações de raça, de cor, de classe e gênero. As mesmas são espacializadas de forma desigual. 

São as regras de poder da classe hegemônica que converte tudo em mercadoria, que ditam as 

regras do jogo imobiliário e faz com que a terra tenha seu valor de troca, sendo comprada no 

mercado. 

 

 

A cidade sempre teve relações com a sociedade no seu 

conjunto, com sua composição e seu funcionamento, com seus 

elementos constituintes (campo, agricultura, poder ofensivo e 

defensivo, poderes políticos, Estados, etc.), com sua história. 

Portanto, ela muda quando muda a sociedade no seu conjunto 

[...]. Depende também e não menos essencialmente das relações 

de imediaticidade, das relações diretas entre as pessoas e grupos 

que compõem a sociedade [....] (LEFEBVRE, 2001: 51-52). 

 

 

 

No cotidiano da cidade, a segregação é percebida e vivida não apenas nas diferenças 

da mercantilização do espaço urbano, como também nas relações sociais, nas relações 

simbólicas, neste caso, na maneira como cada cidadão se apropria do espaço. 

Ramos (2003) pondera que a segregação tem vieses para além do econômico, 

destacando que a mesma pode ser caracterizada como 

 

Uma desigualdade estrutural da apropriação residencial, 

estética, econômica e política do espaço urbano, na distribuição 
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dos equipamentos coletivos, nas práticas discursivas que 

legitimam uma série de práticas discriminatórias, racistas, 

autoritárias e violentas em relação à população mais pobre. 

(RAMOS, 2003, p. 19)  

 

 

Ao conceito de segregação foram acrescentados alguns adjetivos, entre eles 

segregação sócio-espacial, segregação residencial e autosegregação. Essa dissertação ao 

analisar a periferia Jockey Club a partir das relações que se estabelecem sejam elas 

econômicas, culturais, sociais, étnicas, destaca com base em Sposito (2003:80) que o conceito 

de segregação sócio-espacial é um processo e só pode ser “compreendido nas articulações e 

codeterminações entre condições sociais e condições espaciais, tanto quanto se expressa 

social e espacialmente”, sendo assim, “não é possível pensar numa segregação apenas social, 

visto que ela é sempre expressa e determinada espacialmente”. 

A presença dos empreendimentos na periferia estudada constitui uma das formas 

pelas quais se apresenta a segregação sócio-espacial. 

Para Oliveira (2015:04) 

 

A segregação socioespacial, portanto é um processo e um 

estado, se estabelece a partir de um „jogo‟ social e político. 

Ocorre em áreas com baixa diversidade social, quando os 

moradores de determinadas áreas se diferenciam dos de outras 

áreas, quando se estabelecem barreiras – materiais ou mentais – 

no plano das representações sociais. 

 

 

 

Essa autora continua discorrendo que uma população está segregada quando a 

condição espacial está condicionada a condição social. Para ela a segregação sócio-espacial é 

reflexo das formas de discriminação que estão corporificadas no espaço. A autora exemplifica 

destacando que a produção dos condomínios fechados para a classe alta e para a classe média 

são exemplos que separam, que diferem os intra e extramuros. 

A segregação sócio-espacial é pensada como um processo de organização espacial 

com disparidade social, econômica e infraestrutura. É discorrer que tais disparidades 

apresentam significativos problemas sociais, ficando a população de menor poder aquisitivo 

com as áreas da cidade que apresentam os maiores problemas. Esses espaços são consolidados 

por preconceitos e estigmas.  
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Há de se pensar que o bairro Jockey Club no que se refere a condomínios fechados, 

apresenta uma gama deles, constituindo em sua maioria de classe média, sendo que existem 

também os de alto padrão e os populares. Muitos dos condomínios foram estimulados pelo 

programa habitacional Minha Casa, Minha Vida que fornece subsídios para classe que recebe 

até R$6.500,00. 

Esses condomínios são vendidos através do marketing imobiliários que incita uma 

questão midiática para fazer com que sejam atrativos, buscando sempre destacar a questão da 

segurança. 

O marketing imobiliário na periferia estudada valoriza esse espaço, estabelecem 

muros altos, desenvolvem o discurso da segurança através dos meios tecnológicos de 

monitoramento e vigilância, e por outro lado se esquecem que nesse mesmo espaço periférico 

existe uma população que vivencia cotidianamente as desigualdades, as formas de violência, 

de negação de direitos. É uma contradição expressa no espaço urbano. 

Quando há diferenciações no espaço, há também uma promoção de desiguladades 

em que os que podem pagar, escolhem as melhores áreas e os pobres tendo que aceitar o que 

restou. 

O Novo Jockey, bairro vizinho com o Jockey Club e que está englobado 

espacialmente neste estudo, foi uma das áreas escolhidas para implantação do conjunto 

habitacional Morar Feliz. Nesse espaço periférico foi implantado esse conjunto, tendo as 

pessoas que habitarem esse espaço por não terem como residirem em outras áreas da cidade. 

Sendo ainda, que este espaço foi escolhido pelo próprio poder público. 

As notas de campo nos permitiram analisarmos a dinâmica nesse conjunto 

habitacional e perceber o cotidiano das famílias tanto no próprio conjunto como em relação 

com o bairro, que será detalhado no último capítulo. 

Percebemos ainda, que o poder público construiu os conjuntos habitacionais desse 

programa em áreas distantes do centro, com tantos vazios urbanos nas áreas centrais, o que 

favorece e reforça o processo de periferização e de especulação. 

Nesse sentido, Sposito (2013) reforça em suas análises que a segregação sócio-

espacial é um processo do qual ocorre e também se diversifica por meio da auto-segregação. 

A auto-segregação para Seabra (2004:89) é” [...]estratégia para a formação de territórios 

exclusivos, como um recurso estratégico que visa administrar a separação consumada, 

indicando que ela pode e se revela em múltiplas direções”. 
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Nas periferias estudadas, a autosegregação voluntária é destacada pelos muros altos 

onde as classes de maior poder aquisitivo habitam se apartando de outras classes, pautada na 

justificativa da violência. Há um confinamento de sociabilidade, ambientes cada vez mais 

homogêneos, acentuando o isolamento, a separação, e certamente a segregação sócio-espacial. 

De acordo com Souza (2008) 

 
A auto-segregação é uma solução escapista. Representa uma 

fuga e não um enfrentamento, muito menos um enfrentamento 

construtivo. Como tal, não passa de uma pseudo-solução. Se, de 

uma parte, os “condomínios exclusivos” prometem solucionar 

os problemas de segurança de indivíduos e famílias de classe 

média ou da elite, de outra parte deixam intactas as causas da 

violência e da insegurança que os nutrem. Pior: no longo prazo, 

colaboram deteriorar a qualidade de vida, a civilidade e as 

condições de exercício da própria cidadania na cidade, sob 

determinados aspectos, sob o efeito do marketing imobiliário, 

da debilidade do debate político e dos limites ideológicos de 

uma pequena burguesia cada vez mais americanizada (ou, mais 

especificamente, “miamizada”), esses ônus até tendem a parecer 

suportáveis, algo como um “mal menor” ou um “preço a 

pagar”, traindo uma resignação facilmente acomodável ao 

próprio sistema de valores ao individualismo exacerbado. Não 

se devem economizar palavras, contudo, para acompanhar, com 

a vantagem de quase três décadas de evidências empíricas 

adicionais, a profética advertência de Carlos Nelson Ferreira 

dos Santos: “[s]endo um sucesso no que se refere à segregação 

espacial e desagregação urbana, o condomínio talvez seja a 

maior ameaça já enfrentada pelas cidades brasileira”. 

(SANTOS, 1981:25) E não só brasileiras. (SOUZA, 2008:73) 

 

 

Para vasconcelos (2013:27), 

 

 

A autosegregação é resultado de uma decisão voluntária de 

reunir grupos socialmente homogêneos, cujo melhor exemplo é 

o de loteamentos e condomínios fechados, com suas entradas 

restritas, muros e sistemas de segurança. É uma forma radical 

de agrupamento residencial defensivo que procura juntar os 

semelhantes e excluir os diferentes e impedir o acesso dos 

indesejáveis. 
 

 

 

Em termos de infraestrutura, a periferia Jockey Club é um espaço também ocupado 

pelas classes altas que escolheram áreas/terras baratas nessa periferia, através dos 

condomínios alto padrão. (VILLAÇA, 2001). 
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Nessa dinâmica do espaço urbano não há como deixar de pensar quem são os agentes 

que estão envolvidos nesse processo. De acordo com Corrêa (2000),  é relevante ressaltar que 

a terra urbana é disputada por diversos agentes capitalistas. Para  CORRÊA (2000), o espaço 

urbano é ainda resultado da ação de diversos agentes e segundo são eles os proprietários dos 

meios de produção, os proprietários fundiários, os agentes imobiliários, o Estado e grupos 

sociais. Para essa dissertação, destacamos a atuação dos proprietários imobiliários, do Estado 

e dos grupos sociais excluídos principais agentes responsáveis pela dinâmica sócio-espacial 

nas periferias de Campos dos Goytacazes. 

Na periferia estudada o que a pesquisa inicialmente aponta é que esse espaço recebeu 

investimentos do poder público em infraestrutura que fez com que o setor imobiliário 

despertasse interesse em empreender neste bairro. Nessa dinâmica existe uma imbricação 

entre poder público e os agentes imobiliários em que tais agentes se beneficiaram dos bens e 

serviços nos espaços estudados para lucrarem com a venda dos empreendimentos.   

As populações que vivem nesta periferia, sejam elas no conjunto habitacional morar 

feliz, nas casas do bairro, vivem em situações desiguais no espaço urbano. As mesmas 

vivenciam o processo de segregação, residindo em habitações precárias e assistindo uma 

concentração de infraestrutura e serviços em prol de interesses do capital privado.   

De acordo com Lefébvre (2008) 

 

O Estado e a Empresa, como dizíamos, se esforçam por 

absorver a cidade, por suprimi-la, como tal. O Estado age 

sobretudo por cima e a Empresa por baixo [...]. O Estado e a 

Empresa, apesar de suas diferenças e às vezes de seus conflitos, 

convergem para a segregação. (LEFÈBVRE, 2008:98-99). 

 

 

É evidente que não há neutralidade nas ações do Estado, onde são refletidos 

conteúdos sociais conflitantes, em que são beneficiados segmentos da classe dominante. Esse 

Estado, ele próprio acaba estimulando a segregação, quando implantam políticas públicas que 

acabam criando e transformando o espaço simplesmente por sua localização, e o resultado não 

poderia ser outro: gerando condições diferenciadas de acesso. 

De acordo com Corrêa (1995) 

 

 

Subjacente à ação estatal está a classe dominante ou algumas de 

suas frações. Sua atuação se faz, de um lado, através da 
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autosegregação na medida em que ela pode efetivamente 

selecionar para si as melhores áreas, excluindo-as do restante da 

população: irá habitar onde desejar. 

Em realidade pode-se falar em auto-segregação e segregação 

imposta, a primeira referindo-se à segregação da classe 

dominante, e a segunda a dos grupos sociais cujas opções de 

como e onde morar são pequenas ou nulas [...]. (Corrêa, 1995: 

63-64) 

 

 

 

Segundo Zacchi (2012:45)  

 

[...] o Estado é considerado agente-chave na produção da 

segregação urbana: atua na organização espacial de forma 

variável no tempo e no espaço, refletindo a dinâmica social, da 

qual é parte. Assim, interfere na geração de vários processos e 

formas espaciais, tais como: na desapropriação de terrenos, na 

regulamentação do uso do solo, no controle do preço das terras, 

na cobrança dos impostos fundiários e imobiliários, na taxação 

de terrenos livres, na organização de mecanismos de crédito à 

habitação e, no investimento público na produção da 

infraestrutura urbana. Através deste produz, de forma direta, a 

segregação socioespacial, visto que sua atuação diferencial no 

espaço valoriza determinados espaços, em detrimento de outros.   

Esta valorização é apropriada privadamente pelo mercado que 

se encarrega de selecionar aqueles que terão ou não acesso às 

melhorias urbanas, configurando a apartação, no espaço, entre 

ricos e pobres: os ocupantes de áreas nobres, bem equipadas, e 

os ocupantes de áreas carentes em serviços e estruturas públicas 

urbanas e frágeis ambientalmente, respectivamente. 

 

 

 

Neste contexto- dinâmica do capital- que nem todos tem direito à cidade, uma classe 

minoritária- que podem pagar pela terra- conseguem ter suas habitações, visto que as mesmas 

são transformadas em mercadoria. Em detrimento a este processo, parcelas da população que 

se encontram vulneráveis no espaço urbano, vivenciam as variadas formas de segregação.  

Uma análise crítica está embasada em Harvey (2005),  argumentando que na 

formação urbana capitalista existem questões que contribuem para a segregação sócio-

espacial, sendo elas de caráter administrativos, raciais e de gênero. Sob a égide do capital este 

mesmo autor discorre que existem áreas da cidade que determinadas classes não conseguem 

ter acesso, pois essa área acaba sendo controlada pela dinâmica do capital.  
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Assim, a segregação sócio-espacial é um processo que faz parte da produção e da 

organização do espaço nas cidades capitalistas, o que geram disparidades econômicas, sociais, 

raciais e precariedade em infraestrutura, bens e serviços. 

Pensando o Jockey Club como periferia de Campos dos Goytacazes, o próximo item 

faz reflexões para analisarmos o bairro frente à dinâmica das relações sociais e espaciais. 

 

 

 

 

2.2- Periferia: construindo o conceito a partir do olhar para o empírico. 

 

 

A dualidade centro x periferia é uma discussão presente quando nos propomos 

estudar o espaço urbano, uma vez que o mesmo apresenta diferenciação e uma lógica de 

contradições. Essa diferenciação é espacial e também social. 

O centro tem como referência ser o espaço central/núcleo de concentração 

econômica, social e política, que segue a lógica de acesso a partir das exigências do capital, já 

a periferia, como vista tradicionalmente distante desse núcleo é vista como desigual (FARIA, 

2005). 

Villaça (2001) pondera que existe segregação ao estudarmos essa relação centro x 

periferia. Para este autor, 

 

O mais conhecido padrão de segregação da metrópole brasileira 

é a oposição centro x periferia. O primeiro dotado da maioria 

dos serviços urbanos públicos e privados, é ocupado pelas 

camadas de mais alta renda. A segunda, subequipada e 

longínqua é ocupada, predominantemente, pelos excluídos (p. 

143). 

 

 

Assim, estar no centro ou próximo dele sempre conferiu status e acesso diferenciado 

e fácil aos bens, serviços e infraestrutura que esse núcleo pode oferecer. Faria (2005) discorre 

que na atual configuração urbana há o surgimento de novas áreas que exercem centralidade, 

muitas dessas são as que sempre foram consideradas periféricas. A mesma autora (FARIA, 

2005) com base em Villaça (2001) discorre que mesmo com a recente decadência dos centros 
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urbanos tradicionais, há que se destacar que ainda são “pontos altamente estratégicos para o 

exercício da dominação”. (Villaça, 2001: 144). 

Nessa atual configuração urbana destacamos que essas áreas periféricas ganham 

certa dinamicidade e as mesmas que sempre foram segregadas começaram a receber a 

presença de outras classes nesse mesmo espaço, sendo esse processo ocasionado pela 

especulação imobiliária que desperta interesse para essas áreas. 

Se esse espaço recebe a presença de novas classes, significa que ocorreu a 

eliminação das desigualdades neste espaço? 

Para Villaça (2001) ocorreu esse processo, todavia sem eliminar a segregação.  Já 

Souza (2003) pondera sobre as periferias, 

  

 

De outro lado, a dinâmica espacial da segregação gerou novos 

bairros habitados pelos grupos sociais de alto status. Estes 

grupos constituem a demanda solvável para o capital 

imobiliário, a eles interessando novos bairros dotados de novos 

valores de uso, de novas amenidades. Reproduz-se assim, 

através de novas formas, novas áreas sociais, segregadas e 

dotadas de „novos estilos de vida‟. (Souza, 2003: 70-71) 

 

 

Para Caldeira (2000) a presença de condomínios cada vez mais intensa nas periferias, 

sejam eles de classe alta ou média vem configurando um novo cenário no contexto urbano das 

cidades. Ela refere-se a um “novo padrão de segregação urbana, baseado na criação de 

enclaves fortificados que representa o lado complementar da privatização da segurança e 

transformação das concepções do público”. (p.11). 

Para analisarmos a problemática da periferia em Campos dos Goytacazes, em 

específico o Jockey Club, é relevante fazermos um diálogo sobre o próprio tema. Para Sposito 

(2007) a periferia já foi por tempos pensada como espaço homogêneo, todavia, agora é 

segmentada, segregada. Ela é segmentada, porquanto a proximidade física de usos diferentes e 

de conteúdos sociais e culturais diversos não promove, em si, integração, mas gera separação, 

sob a forma de segregação sócio-espacial ou de fragmentação urbana. 

Se analisarmos o município de Campos dos Goytacazes observamos muitos 

condomínios nas periferias e podemos nos apoiar em Caldeira (2009) quando destaca que na 

década de 1980-90 os condomínios implantados neste período representam o processo de 

suburbanização de São Paulo. 
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Lago (2000) pondera que a década de 1980 foi marcada pela crise econômica e 

atrelado a isso, ocorreram reduções de investimentos no setor público nos anos 90, o que 

ocasionou uma queda do sistema financeiro de habitação, incitando uma mudança 

significativa no planejamento habitacional do espaço metropolitano, ocorrendo uma 

reordenação interna desse espaço. Com isso a autora discorre que há que se repensar nas 

metrópoles brasileiras o modelo/configuração espacial dual centro x periferia. 

Na realidade, na cidade de Campos dos Goytacazes, a década de 1980 foi marcada 

por um intenso crescimento urbano. Nesse período, com o declínio da economia 

sucroalcooleira, muitas terras de cultivo de cana-de-açucar que eram rurais ficaram ociosas, 

ocasionando uma expansão urbana, neste caso as periferias de Campos. 

Ao discorrer sobre a periferia, é entender que existe uma separação sócio-espacial, 

que é evidenciada no espaço urbano. Visto é, claro, que essas disparidades são corporificadas 

no espaço de acordo com o poder aquisitivo, em que áreas do espaço urbano vão redefinindo 

formas, funções e estruturas de acordo com a lógica da produção capitalista.  

Ao abordarmos a noção de periferia, procuramos entender como este conceito 

reforça as contradições existentes no espaço e as formas que o capital se apropria desses 

espaços. Assim, a periferia trabalhada neste estudo, é pensada no contexto geográfico, e ainda 

como a periferia do capital, em que segue uma dinâmica própria desigual. É entender que a 

periferia aqui estudada vai além de um espaço urbano definido no Plano Diretor Municipal, e 

visualizar as relações de poder que estão imbricadas nesses espaços. 

A periferia vai além do modelo dual centro x periferia, todavia nela encontramos 

proximidade física com distância social. A estudada neste trabalho está vivenciando o 

processo de valorização do espaço com os condomínios fechados e a construção de muitos 

outros. 

De acordo com Maricato (1995:48), existe uma tendência dos condomínios de alta 

renda se instalarem nas periferias e existem ainda consequências, como a expansão da 

pobreza, visto que essa proximidade física não implicou na diminuição da segregação. A 

desigualdade ficou mais visível e ameaçadora, mecanismos de segurança e proteção são mais 

desenvolvidos, todavia, “com a finalidade de manter o espaço objetivo e subjetivo, segregado 

e hegemônico”.  

A periferia está distante do centro, como no próprio centro. Nela são expressas 

contradições, operando uma dinâmica desigual em detrimento de interesses de grupos 
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hegemônicos que se apropriam do espaço periférico, acentuando ainda mais a desigualdades 

como destaca Maricato (1995). 

Percebemos que na periferia existem congruências que se misturam e se sobrepõem, 

assim como, por exemplo, o centro que está cada vez mais imbricado com a periferia e a 

periferia que também tem se tornado lugar central.  

Para Rosa (2009) a periferia foi pensada por muito tempo como espaço dos pobres, 

espaço homogeneizado, onde eram explícitas as expressões da questão social, como 

criminalização, pobreza, mas a mesma tem assumido novos significados, principalmente 

quando recebe empreendimentos imobiliários, o que ocasiona uma diversidade de grupos 

sociais nesse mesmo espaço. Rosa (2009) continua discorrendo que existe “tanto a 

implantação de condomínios de alta renda nas periferias, como a difusão da pobreza urbana 

por diversos espaços da cidade, para além da sua concentração nas periferias urbanas” 

(ROSA, 2009: 15). 

Na periferia estudada os interesses do capital imobiliário estão sendo materializados 

nos empreendimentos- condomínios fechados- que por sua vez tem despertado interesse de 

uma classe que pode pagar o valor que é estabelecido pelo mercado. 

Destacamos que mesmo que a periferia receba investimentos e até empreendimentos 

imobiliários, existem desigualdades neste espaço, onde a mesma traslada à dualização centro 

x periferia. As desigualdades onde nem todos têm o direito de ocupar o mesmo espaço. 

De acordo com Villaça (2001:355) 

 

 

O espaço urbano é intrinsecamente desigual. O tipo de 

desigualdade mais frequentemente considerado é a 

disponibilidade de equipamentos e infra-estrutura e a qualidade 

das edificações entre o centro e a periferia, por exemplo. Essa 

desigualdade existe sem dúvida. Porém, há outra desigualdade 

tão ou mais importante como estruturadora do espaço urbano 

[...]. É a desigualdade fruto das diferenças de acessibilidade a 

todos os pontos do espaço urbano. A segregação das classes 

dominantes é um mecanismo necessário para otimizar a 

apropriação, em proveito delas, das vantagens do espaço 

desigual. 

 

 

 

Observamos que a lógica da periferia é modificada quando a mesma recebe 

investimentos, sendo que empreendimentos imobiliários fazem com que a mesma receba certa 

valorização.  
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Os empreendimentos imobiliários implantados podem sim valorizar a periferia, 

entretanto a mesma não deixa de ser também um espaço desigual em que é opção de moradia 

para os pobres. Ela é ainda, socialmente segregada, lugar dos pobres, onde o preço da terra é 

mais baixo, porém a mesma é ao mesmo tempo um lugar mutante. 

A especulação imobiliária nas periferias tem crescido a cada dia, proporcionado aos 

seus clientes, moradias e ao mesmo tempo impossibilitando para muitos o acesso a moradia 

pelo mercado, uma vez que muitos não detêm de meios para pagar o preço que é cobrado pelo 

mercado. Estes acabam morando da forma em que seu poder aquisitivo proporciona. Muitos 

vivendo na precariedade de suas habitações. Dessa forma, 

 

 

O urbano é a obsessão daqueles que vivem na carência, na 

pobreza, na frustração dos possíveis que permanecem como 

sendo apenas possíveis. Assim, a integração e a participação são 

a obsessão dos não-participantes, dos não integrados, daqueles 

que sobrevivem entre os fragmentos da sociedade possível [...]: 

excluídos da cidade, às portas do “urbano” (LEFEBVRE, 2001: 

104). 

 

  

Com as mudanças nas periferias, o que observamos são que as diferentes classes 

sociais estão próximas fisicamente, entretanto distante socialmente, separados por muros altos 

e os diversos aparatos tecnológicos de seguranças. A periferia tem sua dinâmica modificada, 

uma vez que no passado o solo periférico foi quase que ocupado exclusivamente pelos pobres, 

hoje esse solo é também ocupado pela classe média e alta. 

De acordo com Lago (2000), esses espaços, neste caso, as periferias se tornam novos 

espaços, com novas valorizações residenciais e comerciais, e um dos grandes responsáveis 

por tais mudanças, é o mercado imobiliário que investe nessas áreas. O que torna a periferia 

um espaço cada vez mais contraditório e desigual. 

Lago (2000) continua ponderando  

 

A escala e o padrão de segregação vem se alterando em função 

dos novos produtos residenciais lançados no mercado pelo 

capital incorporador e pelas estratégias de sobrevivência de uma 

população pauperizada pela crise.  (LAGO, 2000: 44).   
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A periferia passou a ser atrativa, a ter sua dinâmica alterada. A mesma passa a ser 

uma mercadoria vendida no mercado, nesse mercado que é atrativo e incentivado pela 

dinâmica do capital imobiliário que usa do marketing para acumular capital. 

 Nela podemos perceber que existem investimentos, em que os mesmos são 

pensados sempre em favorecer o lucro, sem pensar realmente nos excluídos que por muito 

tempo viveram excluídos nessas periferias. 

 A partir do diálogo entre os diversos autores sobre a periferia, o próximo 

capítulo abordará a expansão urbana campista assim como a dinâmica dos condomínios 

fechados nas periferias de Campos dos Goytacazes. 
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3- ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA NA PERIFERIA: A EXPANSÃO DOS 

CONDOMÍNIOS FECHADOS 

 

 

 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar o processo de expansão urbana de Campos dos 

Goytacazes, tendo como objeto de estudo o bairro Jockey Club. O mesmo apresenta ainda, a 

dinâmica dos condomínios fechados, incluindo as análises desses empreendimentos na 

periferia. 

 

 

3.1- Expansão urbana em Campos dos Goytacazes 

 

Entender como se dá o processo de expansão urbana de uma cidade não é tarefa fácil, 

entretanto existem algumas razões pelas quais Vale (2005) destaca ser relevantes para tal 

entendimento. São os avanços nos serviços e infraestruturas, a disponibilidade do solo, e 

ainda os interesses dos donos de terras e dos incorporadores imobiliários/urbanos que são 

agentes que promovem o processo da expansão da área urbana, que segundo Sposito (2010) se 

juntam com objetivo de projetar o parcelamento de terras rurais. 

Para entendermos como ocorreu esse processo em Campos dos Goytacazes, 

precisamos analisar os processos históricos e entendermos que toda a dinâmica da conversão 

das terras rurais em urbanas passam por momentos dos quais destacamos ao longo do 

percurso. 

Durante muitos séculos a principal atividade econômica do município de Campos 

dos Goytacazes era a monocultura açucareira e, por este motivo, a cidade e o seu espaço 

urbano foram cercados por áreas rurais. 
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A partir do final da década de 1970 e início dos anos 1980 a dinâmica econômica do 

município passou por mudanças ocasionadas pela redução da atividade canavieira que 

concomitantemente teve como consequências a conversão de áreas rurais em zona de 

expansão urbana. 

Zacchi (2012) em seus estudos analisou que o declínio do setor sucroalcooleiro 

ocasionou também a decadência de várias usinas do Norte Fluminense e em específico em 

Campos. Esta autora pondera todo o contexto histórico econômico do município para 

entendermos a expansão do espaço urbano campista. 

A história do município de Campos dos Goytacazes está atrelada a atividade 

econômica sucroalcooleira que foi responsável por muito tempo pelo desenvolvimento 

econômico local e regional. A cana de açúcar se consolidou na região sendo uma monocultura 

a qual sofria valorização de acordo o mercado europeu. As questões sociais, econômicas e 

políticas da região eram influenciadas diretamente por essa valorização da cana de açúcar. 

(ZACCHI, 2012) 

Com base em Lamego (1945) a produção açucareira desde o século XVII influenciou 

o urbano campista, pois a mesma proporcionou o aceleramento do desenvolvimento da 

cidade. 

Já no século XIX, de acordo com Zacchi (2002) “Através das atividades financeiras e 

comerciais ligadas aos negócios do açúcar [...] Campos consolida-se também como cidade 

centro de serviços”. Ela continua discorrendo que  

 

Isso ocorre na medida em que o comando de toda a vida 

cultural da região passa dos solares rurais ao núcleo urbano, 

através de ascendência das usinas e seu predomínio sobre os 

engenhos. A cidade consolida-se como núcleo de 

movimentação econômica e social reforçado ainda mais com a 

construção de estradas e ferrovias transformando-se, também, 

em um centro ferroviário da região. (ZACCHI, 2012:78) 

 

  

Faria (2001) pondera que os senhores de terras tinham o prestígio dentro desse 

processo açucareiro, entretanto sempre foi uma fonte de riqueza, o comércio. Era utilizados 

pelos comerciantes o dinheiro, à produção do açúcar e o acesso a terra para tentarem alcançar 

prestígio social e poder político. 
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De acordo ainda com esta autora, o aumento da produção do açúcar é intensificado 

pela máquina a vapor. A partir deste momento, a cidade passa por um processo de 

modernização com a instalação das vias férreas. 

O município entra, de acordo com Faria (2001), “num curto espaço de tempo – 1870 

a 1900 – em um processo de modernização irreversível, marcado pela penetração de estradas 

de ferro” (p. 787), o que ocasiona “ a implementação de uma nova racionalidade urbana 

implicando uma distribuição das funções e um planejamento dos espaços ( p.788). 

Campos além da referência regional economicamente e da implantação das linhas 

férreas que causaram transformações espaciais, passa por alguns planos urbanísticos.  Até 

meados da década de 1920 e 1930 os objetivos eram de embelezamento, higiene, saúde e 

ampliação das áreas centrais, já a partir de 1940, os planos tinham critérios racionais e 

científicos para se pensar a configuração do espaço urbano (FARIA, 2001). 

Dentre esses planos destacamos o Plano de Saturnino de Brito de 1903, o Plano de 

Urbanização dos irmãos Coimbra Bueno, em 1944, e o Plano de Desenvolvimento Físico 

Territorial Urbano de Campos, de 1979. 

De todos os planos, o de 1944 conforme Faria (2001) foi o mais completo em 

detalhes, todavia não o foi executado em sua totalidade. O mesmo privilegiou a organização 

da cidade usando de funcionalidade e beleza, fazendo com que a cidade expandisse em 

direção as áreas periféricas por meio da separação dos usos do solo urbano, o que 

proporcionou o crescimento do processo de diferenciação e divisão das áreas urbanas, 

consequentemente, de segregação urbana.  

Esse processo continua nas décadas seguintes com a intensificação do parcelamento 

das terras urbanas, fazendo com que a ocupação urbana expandisse em várias direções. 

Em 1979, período de Ditadura Militar é elaborado o Plano de Desenvolvimento 

Físico-Territorial Urbano de Campos- PDUC. Segundo Pohlmann e Faria (2015) este plano 

“foi o primeiro plano que materializou-se em leis e documentos técnicos que serviam de 

respaldo à ação de fiscalização e controle do espaço pela municipalidade” (p.495). Elas 

continuam discorrendo que o mesmo não conseguiu “culminar em intervenções e melhorias 

necessárias para equalizar e democratizar o acesso à cidade” (p.495). 

A partir da década de 1980, o cenário nacional econômico passou por mudanças  que 

afetaram também o regional, o que ocasionou a queda do setor sucroalcooleiro e 

concomitantemente também uma série de usinas no Norte fluminense. Esse período, falência 

das usinas de cana de açúcar acarretou diretamente o processo de favelização, que repercutiu 
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absolutamente inúmeros conflitos oriundos da expansão urbana (ver FARIA, 2005). Esse 

processo de favelização marca a migração do campo para as periferias dos núcleos urbanos 

(ver OLIVEIRA e PEDLOWSKI, 2012). 

Coutinho (2017) ao estudar a expansão dos condomínios fechados em Campos dos 

Goytacazes tendo como estudo de caso o bairro Novo Jockey, pondera que esse período de 

expansão das áreas urbanas no município não contribuiu para que houvesse igualdade em tais 

áreas. O mesmo ainda concluiu que a implantação dos planos urbanísticos que foram 

propostos para a cidade e a ausência de concretas intervenções nas áreas periféricas 

contribuíram e ainda foram responsáveis por manter as contradições da ocupação da periferia 

e pela manutenção do modelo centro x periferia. 

Os usineiros ainda mantinham sobre seus domínios a retenção de muitas terras o que 

ocasionava a concentração de terras não tendo uma igualdade proporcional da área urbana. 

Tanto que Coutinho (2017) dialoga que este fato fez com que o Poder público ficasse alerta, 

além do diagnóstico no plano de 1979 que já apontava essa problemática. 

 

[...] A valorização das terras de exploração agro-industrial e a 

redução do ritmo de crescimento da economia regional tem 

impedido, até o momento, o parcelamento das grandes 

propriedades. Entretanto, qualquer mudança desse estado atual 

poderá induzir o parcelamento das grandes áreas periféricas e 

próximas ao centro, oferecendo novos sentidos na expansão e 

no processo de ocupação atual (PDUC, 1979: 39-40 apud 

COUTINHO, 2017). 

 

 

Percebemos que a dinâmica urbana mudou com a decadência do setor 

sucroalcooleiro e que houve a necessidade de se pensar e regulamentar esses espaços, uma 

vez que começou a surgir uma demanda por habitações que se estendeu até essas terras que 

ora eram ociosas. Pensando essas terras, Coutinho (2017: 75) expõe: 

 

 

[...] uma destinação adequada a estas terras torna-se não apenas 

uma necessidade, mas também uma possibilidade de angariar 

recursos, tanto para o erário público com a transferência das 

propriedades de cadastro federal, cujo imposto é transferido aos 

cofres da União (Imposto Territorial Rural – ITR), para o 

cadastro de propriedade urbana, cuja destinação do imposto é 

municipal (Imposto Territorial e Predial Urbano – IPTU), 

quanto para os proprietários imobiliários que teriam a 

possibilidade de desenvolver projetos de loteamentos e auferir 
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grandes lucros com a venda dos lotes provenientes do 

parcelamento da terra. 

 

 

 

Pensando o município de Campos dos Goytacazes, como então se deu o processo de 

transformação do uso do solo? Como as terras rurais se converteram em urbanas? Elas 

ficaram a cargo dos proprietários fundiários- os donos das terras- e/ou incorporadores 

imobiliários. O estudo de Zacchi (2012) pondera que esse proprietários fundiários e 

incorporadores imobiliários tomaram as medidas necessárias onde transformaram as terras 

rurais em urbanas, essa autora ainda acrescenta que essas terras foram legalmente preparadas 

para o uso urbano. Sposito (2004 e 2010) discorre ser interessante a esses grupos a expansão 

da área urbana, porque eles são agentes privilegiados na lógica do lucro. Os mesmos 

coadunam com o Estado para que o mesmo leve infraestrutura para tais áreas, assim eles 

lucram com a mudança do uso da terra. Esse processo de expansão urbana onde existiu a 

separação entre cidade e campo é complexo. De acordo com Zacchi (2012:34);    

 

 

O processo de expansão urbana difusa torna tênue a separação 

entre a cidade e o campo, porque há que se considerar que a 

cidade cresce em sua demanda por solo, transformando a terra 

rural em terra urbana.  Sendo que As terras que estiverem mais 

próximas da cidade já constituída (concentrada) são as mais 

propensas a serem parceladas, e podem, por esta razão, ser 

objeto de iniciativas de especulação, sobretudo por pressão dos 

proprietários das mesmas, resultando no processo de extensão 

da malha da cidade.  Neste sentido, no plano político-

administrativo, são passíveis de serem loteadas as terras que 

compõem o cinturão que está em torno da cidade já constituída 

e compreendida por seu perímetro urbano.  

 

 

Quando houve esse processo de mudança da terra rural para urbana, houve benefícios 

para esses agentes, uma vez que é lucrativo a terra, pois a mesma é dividida e vendia em 

parcelas/unidades. Observamos ainda nesse processo que a extensão das terras para além da 

cidade concentrada, ou seja, para as periferias não são acompanhadas de um parâmetro legal, 

ocasionando assim descontinuidades territoriais, ou seja, vazios urbanos e espaços que ficam 

sem funcionalidade, sem uso do solo urbano (ver, SPOSITO, 2010). 

Dessa forma, Zacchi (2012:34) pondera que dentro dessa lógica de produção do 

espaço urbano “a cidade estende-se para além dela, incorporando terras rurais, sem 
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efetivamente ou imediatamente, transformá-las em terras de uso e ocupação urbanos”. Ela 

continua discorrendo com base em Sposito (2010) que essas terras não são mais campo e 

ainda não chegam plenamente a ser cidade. 

Olhando para Campos devemos entender como se deu esse processo de expansão 

urbana e a conversão das terras rurais em urbanas. Temos que então retornarmos nas 

discussões PDUC de 1979 para entender ainda o papel do Estado, dos usineiros- grandes 

proprietários de terras- nesse processo. Zacchi (2012), ao estudar a conversão das terras rurais 

em urbanas e trazer um estudo de caso da usina do queimado neste município, destacou 

elementos relevantes para entendermos PDUC de 1979 proposto pelo Executivo municipal e 

direcionado aos interesses dos grandes proprietários de terras e usineiros campistas, 

desenhando uma lógica e delimitando áreas prioritárias para receber melhorias públicas em 

infraestrutura e expansão urbana, o que explica até hoje áreas que são segregadas sócio-

espacialmente. 

O PDUC é elaborado então na época, 1979, por um equipe técnica e também pelo 

então prefeito na época que Raul David Linhares Correa que era arquiteto. Pelos estudos de 

Zacchi (2012) ele era funcionário público estadual da CEDAE, casado com uma integrante da 

família Nogueira, família esta que pertence a elite campista de usineiros (Usina do 

Queimado). Ele fazia parte ainda no clube de serviço, Lions Club. 

Podemos  perceber que o PDUC de 1979 de fato era repleto de interesses 

econômicos, sociais, políticos, entre outros. Ele tinha por proposta analisar tecnicamente a 

problemática no que se refere ao plano físico territorial urbano do município. Tanto que o 

mesmo se transformou em um conjunto de leis e documentos técnicos que serviram para uso e 

respaldando ações de fiscalização Municipal. O mesmo na materialidade não culminou em  

melhorias e ações necessária para que de fato houvesse democratização nos espaços e 

realmente acesso à cidade 

Esse plano não foi isento de interesses, tanto que ele normatizou e direcionou as 

áreas de sentido que a cidade deveria crescer. E claro é, pois, que essas seguiam  os interesses 

das elites fundiária locais.  Tanto que esse plano preconizava qual a direção que a cidade 

deveria crescer e esse processo era de acordo com os interesses das elites locais fundiárias. 

(Ver Zacchi, 2012). Assim já nos deu a ideia de que esse plano contribuiu para a desigual 

produção do espaço, em que a cidade tendeu a ser dividida em zonas, das quais foram 

privilegiadas para os que podem pagar, essa com bens e serviços públicos de qualidade, em 
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detrimento a outras zonas, as chamadas áreas periféricas, em que a população vivencia 

processos desiguais, sofrendo uma espoliação urbana. 

De acordo com o estudo de Zacchi (2012) várias foram as justificativas para a 

elaboração do plano de 1979, a mais significativa foi o crescimento da cidade para além da 

área urbana determinada pelo plano de 1944. Para essa autora um outro aspecto relevante; 

 

[...]foi o de que o aproveitamento das ricas terras de massapé, 

feito pelas usinas e por grandes propriedades canavieiras, 

prejudicou a expansão da malha urbana na área sul do rio 

Paraíba, forçando a ocupação dos tabuleiros menos férteis ao 

norte do rio, para onde o Plano de Urbanização não previa 

grande expansão. Em decorrência disso a legislação tornou-se 

desatualizada, ficando a municipalidade sem instrumentos 

capazes de controlar o crescimento urbano de Campos. (Zacchi, 

2012: 68-69) 

 

 

Esse  plano foi um instrumento que o poder executivo municipal usou para promover 

o ordenamento e uso do solo. Ele, na realidade, tinha por objetivo adequar que o espaço 

seguisse a lógica de reprodução do capital seguindo os anseios e interesses  de um grupo 

elitista local com o Estado, neste caso, o poder público municipal servindo como instrumento 

a favor dessas elites. Conforme Rolnik (1999), a respeito da legislação urbanística onde a 

mesma  tem a função de dar legalidade aos territórios, preconizando formas de uso em sentido 

com os interesses estabelecidos, transfigurando-se em instrumento de dominação a serviço do 

Estado e dos que a ele controlam. 

É importante destacarmos que a agroindústria açucareira estava passando por período 

de estagnação e que as elites campistas tinham interessem na expansão urbana do município 

que era de fato os grandes proprietários de terras e os usineiros.  

Com a decadência das usinas, o município vivencia uma onda de desigualdades 

devido ao desemprego, visto que a atividade açucareira era uma fonte econômica que gerava 

empregabilidade. Assim, o trabalhador rural teve que se deslocar e habitar as periferias 

urbanas. A partir de final da década de 1970 e início dos anos 1980, uma nova dinâmica 

econômica se inicia com a exploração de petróleo e gás na bacia de Campos que gera 

impactos sobre o município e sua dinâmica. 

Se pensarmos a questão da expansão urbana de Campos associada as elites e também 

a essa nova dinâmica econômica, percebemos claramente que a estagnação da atividade 
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agrícola provocou uma migração intensa aumentando significativamente a população urbana 

neste período. 

Não existia apenas um sentido de expansão da cidade. Inúmeros foram os vetores de 

crescimento (Ver FARIA, 2005). Todavia os estudos de Zacchi (2012) evidenciam que existiu 

um interesse em que fossem parceladas as áreas das grandes propriedades fundiários próximas 

ao núcleo urbano. De acordo com o PDUC (1979:39-40) identificamos a evidência de 

parcelar as terras próximas ao núcleo, ou área concentrada porque era mais lucros para os 

agentes envolvidos direto nesse processo. São eles os proprietários fundiários, os promotores 

imobiliários e o Estado- Poder Público Municipal-. Assim a conversão das áreas rurais em 

urbanas provocou o parcelamento das mesmas, surgindo novos loteamentos que foram 

vendidos por um preço significativo, promovendo lucros para esses agentes, no caso 

especifico do município, o mesmo arrecada com o imposto predial e territorial urbano- IPTU.  

Essa lógica da expansão que evidencia áreas próximos aos núcleo pode ser 

constatada na seguinte citação: 

 

 

A valorização das terras de exploração agro-industrial e a 

redução do ritmo de crescimento da economia regional tem 

impedido, até o momento, o parcelamento das grandes 

propriedades. Entretanto, qualquer mudança desse estado atual 

poderá induzir o parcelamento das grandes áreas periféricas e 

próximas ao centro, oferecendo novos sentidos na expansão e 

no processo de ocupação atual. (PDUC, 1979, p. 39-40) 

 

 

Voltando ao PDUC de 1979 conforme Zaccchi (2012:71) o mesmo se materializou 

“em quatro principais anteprojetos de leis: Lei dos Perímetros Urbanos, Lei de Zoneamento e 

Uso do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e o Código de Obras, além da própria Lei que 

institui o PDUC”, que serão discorridos ao longo deste trabalho. 

E ainda é importante destacarmos que os anos que se seguiram foram também 

significativos na expansão urbana de Campos. Entre o inicio dos anos 1990 e 2000 a 

população do município cresceu significativamente (0,87% taxa média anual). A sociedade 

sofre mudanças, pois a sociedade agroindustrial- setor sucroalcooleiro e as usinas-, deixam a 

cena para uma sociedade urbana e industrial predominantemente. (RAMOS, 2016) 

As tabelas a seguir demostram em numero esse crescimento. 
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Tabela 1: Taxa de Crescimento urbano no município de Campos dos Goytacazes, entre 

os anos de 1940 e 2000. 

 

Fonte: CIDAC- Anuário estatístico Campos dos Goytacazes, 2015 

 

 

Tabela 2: Taxa de Crescimento Populacional em Campos dos Goytacazes entre 1940 e 

2000 

 

Fonte: CIDAC- Anuário estatístico Campos dos Goytacazes, 2015 

 

 

Se a década de 1970 fora significativa na migração dos trabalhadores rurais que com 

a decadência do setor sucroalcooleiro começaram a ocupar as áreas urbanas periféricas, nas 

duas ultimas décadas: 

 

 

Os processos de migração que passam a vigorar na região Norte 

do estado abrangem diferentes escalas e contextos 

socioeconômicos. Abrangem a escala regional, com um fator de 
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migração relacionado ao setor de serviços e administração 

pública; nacional, associado ao setor técnico especializado 

mormente ligado aos empreendimentos industriais e 

infraestrutura; e mesmo a escala internacional, relacionado à 

gestão do capital empresarial transnacional investido na região, 

em especial no setor petrolífero, logístico e de suporte direto 

aos anteriores.  (RAMOS, 2016: 67) 

 

 

Esses processos possibilitaram entendermos o rápido crescimento no município dos 

últimos anos e ainda percebermos os que promovem a valorização e investimentos nas áreas 

periféricas, entre elas, Jockey Club, assim como os processos desiguais no mesmo espaço. 

Destacamos a hipótese de que a periferia Jockey Club passou por mudanças 

urbanísticas promovidas principalmente pelo Poder Público Municipal que favoreceu o 

aumento do valor da terra intensificando assim o processo de fragmentação desse espaço, o 

que a tornou arena de disputas por parte dos diversos agentes que atuam neste espaço, sendo 

eles: os agentes imobiliários, o Estado, e os grupos sociais que residem nesse espaço 

(moradores do bairro, do Conjunto Habitacional Morar Feliz e dos condomínios fechados), 

promovendo consequentemente processos desiguais como autosegregação e a intensificação 

da segregação sócio-espacial. 

Assim, o próximo item discorrido neste trabalho fará análises trazendo a 

problemática dos condomínios fechados no município, abordando a lógica e os principais 

atores. 

 

 

 

3.2- Os condomínios fechados em Campos dos Goytacazes: A lógica e os principais atores. 

 

O objetivo deste item é analisar a dinâmica dos condomínios fechados em Campos 

dos Goytacazes, em específico na periferia objeto de estudo. Para tanto, identificamos que 

uma análise ampliada para tal questão se dá a partir do momento que identificamos os 

respectivos agentes que são modeladores no espaço urbano e na implantação dos condomínios 

fechados. Quem são esses agentes? Defendemos a ideia que para a compreensão na totalidade, 

os agentes que estão envolvidos nessa dinâmica, são: o Estado- poder público-, os 
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proprietários rentista, o incorporador
4
, o construtor e as instituições de credito imobiliário. 

Ainda não podemos esquecer que esses agentes são responsáveis pelos mecanismos geradores 

de segregação sócio-espacial.  

Muitos são os interesses desses agentes, e de acordo com Sposito (2004:125) 

 

 

Os interesses fundiários e imobiliários são, sem dúvida, os 

motores principais da extensão da cidade. A lógica de produção 

do espaço urbano tem sido orientada pela implantação de novos 

loteamentos e pelo contínuo lançamento de novos produtos 

imobiliários de forma a se atingir novos consumidores e/ou se 

estimular novas demandas àqueles que já haviam consumido 

esses produtos imobiliários anteriormente. Essa lógica tem 

levado os espaços urbanos a crescerem mais territorialmente do 

que demográfica ou economicamente, como atesta o crescente 

número de lotes não edificados, em cidades de diferentes portes. 

Nestes termos, a cidade é, mais do que nunca, um negócio e, 

contrariamente, às tendências anteriores, o que se tem na cidade 

atual é o espaço planejado, resultado da intenção e das 

estratégias de mercado e não da história. 

 

 

Se retornarmos às discussões realizadas acima, percebemos que o município de 

Campos dos Goytacazes passou pela lógica de expansão urbana em que existiam interesses e 

influência das elites locais na produção do espaço da cidade, em que as terras foram 

convertidas de rurais para urbanas. Tendo neste processo inúmeros agentes, inclusive o poder 

público municipal na figura de um prefeito que dá legitimidade a um conjunto de planos 

urbanísticos com vetores de crescimento já pensado de acordo com a lógica do lucro. O 

Estudo da Zacchi (2012) apontou para esta estrutura que foi promovida com o declínio da 

atividade sucroalcooleira, que apontou ainda que esse crescimento urbano foi direcionado 

para as terras das usinas localizadas no entorno da malha urbana que estavam/se tornaram 

ociosas. 

No processo de parcelamento do solo os proprietários dos meios de produção se 

tornaram proprietários fundiários que lucraram com a divisão das terras e conversão. O estudo 

de Zacchi (2012) abalizou que essas terras foram em sua maior parte ocupadas por 

                                                           
4
 Considera-se incorporador a pessoa jurídica ou física, comerciante ou não, que embora não efetuando a 

construção, compromissa e efetiva a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a 

unidade autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob o regime de condominial, ou que 

meramente aceite proposta para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e 

responsabilizando-se , conforme o caso, pela entrega a curto prazo, preço e determinadas condições das obras 

concluídas. Lei nº 4.591, 16 de dezembro de 1964. 
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condomínios horizontais fechados. Esta autora fez um estudo de caso para as terras da Usina 

do Queimado, entretanto a mesma discorre que a expansão não se deu apenas nesse espaço. 

O estudo aqui proposto analisa a periferia Jockey Club, mas destacamos que faremos 

análises da ocupação das terras onde se localiza o bairro e o processo recente do boom de 

condomínios fechados horizontais e verticais de padrões alto, médio e populares, incluindo o 

conjunto habitacional municipal Morar Feliz. Não esquecendo que este espaço em questão, 

periférico, tem passado ainda pelo processo de parcelamento e loteamento visto que ocorreu 

uma valorização, fazendo com que tais terras tenham valor de troca. 

Os condomínios fechados alteraram o uso e a ocupação do espaço nas áreas em que 

foram implantados no município de Campos dos Goytacazes. Nas áreas periféricas eles tem 

transformado as paisagens gerando novas formas de segregação sócio-espacial. 

Sposito (2006) infere que diversas são as transformações que nas últimas décadas 

vem ocorrendo nos centros urbanos, estas sendo geradas por fatores socioeconômicos que 

contribuem para a dinâmica de ocupação do espaço urbano. Dentre os inúmeros fatores 

socioeconômicos destacamos a proliferação de condomínios fechados, que era uma dinâmica 

metropolitana, entretanto tem alcançado a cada dia mais as cidades médias. É como se as 

cidades médias tivessem por referência as grandes metrópoles. Há que se destacar que a 

lógica nas cidades médias como nas metrópoles estão no mesmo sentido, entretanto o poder 

aquisitivo das metrópoles são maiores dos que das cidades médias. 

Para Zandonadi (2005); 

 

A produção do espaço urbano em cidades médias é marcada por 

fatores e agentes que orientam práticas socioespaciais, a partir 

de ações especulativas próprias da produção imobiliária, das 

decisões e interesses políticos e econômicos do poder público, e 

do potencial de expansão da área urbana fruto de uma maior 

demanda da população por habitação e/ou novas formas de 

habitat urbano, como, por exemplo, os loteamentos fechados e 

condomínios horizontais (ZANDONADI, 2005: 01).    

 

 

  

Pensando a cidade de porte médio como Campos dos Goytacazes, observamos que a 

dinâmica do capital é a de lucrar com o venda da terra e ainda com os condomínios fechados. 

Os condomínios fechados se tornaram um novo produto que é comprado no mercado 

imobiliário. Esse mercado numa lógica de consumo acaba criando vários padrões para atender 

as diversas classes, lançando produtos cada vez mais atrativos. Esses empreendimentos criam 
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mudanças no tecido urbano, causando uma fragmentação desse espaço. Percebemos isso na 

periferia estudada neste trabalho em que ocorre uma (re) apropriação desse espaço que foi por 

muito tempo ocupado por pessoas de menor poder aquisitivo, e com o passar do tempo foi 

passando por uma restruturação para atender as diversas classes sociais, inclusive as de poder 

aquisitivo elevado. Tais modificações ocasionaram uma fragmentação desse espaço ainda 

maior.  

No município de Campos dos Goytacazes, conseguimos identificar, segundo o 

estudo de Zacchi (2012), o favorecimento do poder público no que tange a beneficiar os 

grandes proprietários e até os dias atuais os empreendedores imobiliários, contribuindo para 

que o privado se coloque por cima dos interesses públicos, como o próprio caso da expansão 

urbana campista que teve seus vetores determinados por essa lógica privada com apoio e 

legitimidade do poder público municipal. 

Analisamos que mesmo periférico o bairro objeto de estudo se tornou atrativo para 

lógica imobiliária e da construção dos muros atos. É possível compreender que estes 

condomínios fechados ganham destaque por vender uma imagem de segurança e lazer.  

De acordo com Ramos (2016:74)  

 

A especulação imobiliária urbana, por sua vez, cresce conforme 

a expansão urbana ganha corpo, os proprietários fundiários 

optam por não construir nos terrenos mais próximos à área 

central esperando sua valorização posterior. Como a expansão 

da mancha urbana, áreas cada vez mais distantes são 

incorporadas ao mercado imobiliário e dotadas de uma 

infraestrutura mínima pelo Estado, principalmente transportes, 

saneamento e energia. Assim, os terrenos vazios passam a estar 

localizados entre duas áreas já urbanizadas, o que garante sua 

valorização sem que os proprietários tenham feito nenhum tipo 

de investimento ou melhoria e dessa forma consigam auferir 

renda sem gastar nenhum capital.   

 

 

Os condomínios fechados ou nas palavras de Caldeira (2003) “enclaves fortificados” 

tem sido opção de moradia, sendo propagado o medo, a violência e o crime como 

justificativas para o morar. 

Ao mesmo tempo em que há um fundamento para o morar nos condomínios, por 

outro lado, são criadas novas formas de exclusão, segregação neste mesmo espaço urbano. A 

partir da imagem da violência e da insegurança, os agentes imobiliários se beneficiam para 
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“vender” os empreendimentos, vendem ainda uma “vivência” em espaços homogêneos, de 

felicidade e de lazer.  

Para Caldeira (2000:264); 

 

Se os anúncios falham em articular imagens que as pessoas 

possam entender e reconhecer como suas, eles falham em 

seduzir. Portanto, anúncios imobiliários constituem uma boa 

fonte de informação sobre os estilos de vida e os valores das 

pessoas cujos desejos eles elaboram e ajudam a moldar. 

 

 

No estudo em questão, a periferia- Jockey Clube- em Campos dos Goytacazes, se 

tornou atrativa para construções dos empreendimentos imobiliários, através dos muros altos 

que abrigam, apartam e confinam. Tornou-se ainda, espaço de grande interesse privado. 

O bairro recebeu e ainda recebe os muros altos. É possível entender que os 

condomínios fechados se tornaram um novo tipo de moradia fortificada. Para Caldeira, “os 

condomínios fechados não são um fenômeno isolado, mas a versão residencial de uma nova 

forma de segregação nas cidades contemporâneas”. (2003: 256) 

Antes de pensarmos a implantação dos condomínios fechados nas periferias e em 

específico a estudada aqui, devemos analisar que o município passou por alguns processos 

que narram alguns vetores de crescimento e implantação desses empreendimentos. As classes 

com alto poder aquisitivo da sociedade campista começaram desde o século XIX a ocupar o 

vetor oeste da cidade, que é o Parque Jardim Maria de Queiroz, que segundo Faria (2005) já 

nasceu elitizado, implantado suas chácaras nesse espaço urbano. Esse bairro é a área que hoje 

está localizado a Câmara Municipal e o Liceu de Humanidades de Campos. O mesmo passou 

por inúmeras melhorias em infraestrutura que beneficiou a classe que ali residia, entre as 

melhorias estão a ampliação e prolongamento da avenida Alberto Torres, além do mais a 

estação ferroviária é uma referência e benefício para o bairro. (ZACCHI, 2012) 

Esse padrão de moradia unifamiliar vai mudando, principalmente quando o bairro e 

as adjacências, principalmente no Parque Tamandaré passa pelo processo de expansão da 

moradia vertical. Muitos desses espaços vão sendo substituído com a construção de prédios. 

O processo de verticalização 1970/80, de acordo com Faria (2010) e Zacchi (2012), provocou 

uma valorização do espaço tornando-o área nobre da cidade, pegando ainda as adjacências 

como a Pelinca. Nele  há a presença de  “moradias em edifícios multifamiliares, símbolos do 
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progresso e de modernização pelas quais aspiravam as camadas mais elevadas da sociedade” 

(ZACCHI, 2012: 84). 

Com esse elevado processo de verticalização e ainda maior valorização desses 

espaços, os anos 1990 são de destaque para as elites local que começaram a querer um novo 

padrão de moradia, ou seja, nesse período houve uma expansão de condomínios horizontais 

fechados para as periferias. 

Para Zacchi (2012:84) essa nova tipologia habitacional que é engendrada nessa 

década “conformando uma nova opção para as camadas de alto status, apresentando como 

principal característica a garantia da segurança privativa e a exclusividade social”,  o que 

tecendo “certa homogeneidade social através do parâmetro renda, e, por conseguinte, atuam 

em negação a todos os que não se enquadram nesta categoria”. 

Observamos que o mercado imobiliário se beneficia desse processo, pois a dinâmica 

de verticalização com residência multifamiliar não eliminou o desejo e nem as moradias 

unifamiliar horizontal em condomínios fechados, principalmente os de alto padrão. 

Nos amparamos nos estudos de Zacchi (2012) quando a mesma faz uma dinâmica de 

localização dos condomínios fechados destacando três principais vetores de expansão urbana 

que são orientados pela lógica desses empreendimentos. O primeiro vetor é apontado pela 

autora na RJ 158- Campos x São Fidélis-, o segundo vetor que vai da Avenida Alberto 

Lamego- avenida que passa pela Universidade Estadual do Norte Fluminense- a BR 356- 

Campos a São João da Barra-, o vetor terceiro que vai da Avenida Nilo Peçanha a BR 101. 

(conforme figura abaixo). 
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Figura 04: Vetores de expansão urbana 

 

 

Primeiro vetor  

Segundo vetor 

Terceiro vetor 

Quarto vetor 

 

Fonte: wikimapia.org, adaptação da autora, 2018 

 

Além desses vetores indicados por essa autora, Coutinho (2017) em estudo mais 

recente aponta mais dois, os quais são de grande relevância para esse estudo. Pontuamos 

então que o quarto vetor que vai ao “longo da Avenida Presidente Kenney até o final da 

Avenida 28 de Março”  o quinto vetor   “início da Av. Lourival Martins Beda e o segundo do 

início da Avenida Lourival Martins Beda e sua continuação até a RJ-216, estrada que dá 

acesso à Quissamã e ao Farol de São Thomé e passa por diversos distritos de Campos.”  

Pensando no vetor de grande relevância para esse estudo, que é o quarto vetor que 

pega a principal avenida do Jockey Club que é objeto de estudo aqui, identificamos que nesse 

espaço estão localizados 15 condomínios, são eles: 1- Remanso do Paraíba, 2- Condomínio 

Palm Springs, 3- Condomínio Vale do Paraíba, 4- Parque Gaudi, 5- Condomínio Residencial 

Parque Gaia (em fase de finalização para entrega), 6- condomínios Constelações, 7- 
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Condomínio Residencial Hibyscus, 8- Condomínio Village do Sol, 9- Condomínio Parque 

Guarani, 10- Parque Goytacazes, 11- Condomínio Viva Vida, 12- Condomínio Vida Boa, 13- 

Condomínio Vida Bela, 14- Condomínio do Bosque Residence Club- em construção e 15- 

Condomínios Parque das Rosas, além dos condomínios destacamos o conjunto habitacional 

Morar Feliz. Tais condomínios e o conjunto habitacional foram mapeados pelo 

Wikimapia.org, sinalizados na seguinte imagem e ainda nas fotografias obtidas a partir das 

visitas de campo. 

 

Figura 05: Condomínios fechados no Jockey Club 

 

01- Cond. Remanso do Paraiba 

02- Cond. Palm Springs  

03- Cond. Vale do Paraiba  

04- Cond. Parque Gaudi (MRV) 

05- Cond. Parque Gaia (MRV) 

06- Residencial Constelações  

07- Cond. Residencial Hybiscus  

08- Residencial Village do Sol  

09- Residencial Parque Guarani (MRV)  

10- Residencial Pq. dos Goytacazes (MRV)  

11- Cond. Vida Vida  

12- Cond. Vida Boa  

13- Cond. Vida Bela  

14- Cond. do Bosque Residence Club  

15- Residencial Parque das Rosas  

Programa Morar Feliz - Jockey  

Fonte: wikimapia.org, adaptação da autora, 2018 
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O primeiro condomínio aqui apresentado é o Village do Sol que se localiza bem 

próximo ao Conjunto Habitacional Morar Feliz. De acordo com a entrevista que foi realizada 

com um morador deste condomínio identificamos que o mesmo foi vendido inicialmente pela 

construtora com muita facilidade de pagamento. O mesmo hoje é entendido como condomínio 

de médio padrão, por determinação dos consultores imobiliários que analisam localização, 

área de lazer, serviços, arquitetura, acabamento e aparatos de segurança. O segundo 

condomínio, Hybiscus e Bosque Residence Club, também são considerados médio padrão.  

 

 

Imagem 01- Condomínio Village do Sol- Novo Jockey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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Imagem 02- Condomínio Hybiscus- Jockey Club 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017 

 

O terceiro condomínio, Palm Springs, considerado alto padrão apresenta toda uma 

estrutura que foi construído para uma classe mais abastada. Nessa mesma análise destacamos 

os condomínios Remanso do Paraíba (Imagem 9) e o Vale do Paraíba (imagem 10). 

             

Imagem 03- Condomínio Palm Springs- Jockey Club 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017 
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Imagem 04- Condomínio Vida Boa- Jockey Club 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017 

 

Os condomínios Vida Boa (imagem 04), Vida Bela (imagem 5), Viva Vida (imagem 

6), Guarani (imagem 7), Goytacazes (imagem 8) Gaudi e Gaia (imagem 11), Parque das 

Rosas (imagem 12) e Constelações (imagem 13), são considerados populares, os quais os seus 

moradores compõem uma classe com renda mais baixa e que receberam subsídios do governo 

para aquisição da casa própria. Relevante destacarmos que o nosso estudo revelou a partir das 

entrevistas que os moradores desses condomínios, mesmo sendo populares, se sentem 

superiores aos moradores antigos do bairro e ainda dos que residem no Conjunto Habitacional 

Morar Feliz. Percebemos claramente o processo de autosegregação que acaba por reunir esses 

moradores que se sentem parecidos, ou seja, são grupos socialmente homogêneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Imagem 05- Condomínio Vida Bela- Jockey Club 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017 

 

Imagem 06- Condomínio Viva Vida- Jockey Club 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017 
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Imagem 07- Condomínio Guarani- Jockey Club 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2016 

 

 

Imagem 08- Condomínio Goytacazes- Jockey Club 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2016 
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Imagem 09- Condomínio Remanso do Paraíba- Jockey Club 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017 

 

 

Imagem 10- Condomínio Vale do Paraíba- Jockey Club 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017 
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Imagem 11- Entrada dos Condomínios Gaudi e Gaia- Jockey Club 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017 

 

Imagem 12- Condomínio Parque das Rosas- Jockey Club 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017 
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Imagem 13- Condomínio Constelações- Jockey Club 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017 

 

 

 

Imagem 14- Condomínio Bosque Residence Club- Novo Jockey 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2018 
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Identificamos por meio do levantamento de campo que existem quinze condomínios 

fechados no Jockey Club. Ressaltamos ainda que alguns fatores fizeram com que esta 

periferia recebesse tais empreendimentos e a intensificação dos mesmos a partir da metade 

dos anos 2000.  

França (2016),  estudando a construção civil em Campos dos Goytacazes corrobora 

com as nossas análises quando o mesmo discorre que entre 2007 e 2011 os valores de imóveis 

no município tiveram um grande aumento, e destaca que um dos principais motivos é o porto 

do Açú que veio com um discurso redentor, trazendo a imagem de ser grande gerador de 

emprego.  

Destaco aqui a questão do bairro estar localizado nas saídas para o complexo 

industrial e logístico. Podemos então destacar na figura e tabela abaixo com auxilio dos 

estudos de França (2016) o levantamento de preço do metro quadrado de imóveis a partir da 

pesquisa com 10 imobiliárias. 

 

 

Figura 6: Levantamento do preço do metro quadrado de imóveis em Campos dos Goytacazes 

 

Fonte: FRANÇA, 2016 
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Tabela 3- Variações percentuais da média dos valores de imóveis em Campos dos Goytacazes 

por Bairros selecionados entre 2007 a 2011. 

 

Fonte: FRANÇA, 2016 

 

O estudo mostra que a partir de 2011 há uma queda nos preços.. Quais os motivos? É 

relevante fazermos uma compreensão da conjuntura em que o escopo do projeto do complexo 

industrial e logístico não saiu todo do papel, inclusive as promessas de “desenvolvimento” 

não estavam seguindo o que foi prometido. Em 2012, ganhando mais folego em 2013, o grupo 

EBX entra em declínio, em crise com a queda das suas ações. A crise financeira afetou todas 

as empresas desse grupo, sendo hoje, o porto, responsabilidade de Prumo Logística, a qual 

não tirou a desconfiança das pessoas de um empreendimento sem “sucesso”. 

De acordo com França ( 2016:83); 

 

Esse período complicado para a administração do CLIPA 

culmina em uma fase negativa para a produção imobiliária em 

Campos, que era alimentada fortemente pelos que confiavam no 

sucesso do Porto para aumentar a demanda por seus produtos 

no futuro, valorizando-os. A suspeita sobre o futuro do porto 

faz o mercado da construção desacelerar, justificando as 8.404 

demissões no setor da construção civil em 2012, segundo dados 

do MTPS, [...] um recorde negativo do período.  

  

 

Observamos a partir deste item que os empreendimentos não estão localizados em 

determinado espaço sem sentido, há logicas, processos, interesses, conjunturas que 

determinam a localização e os padrões dos empreendimento. Percebemos ainda que há uma 

imbricação nos interesses públicos e privados no que se refere aos interesses do capital 

imobiliário. A seguir  vamos tecer considerações acerca das legislações no que tange aos 

condomínios fechados. 
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3.3- Legislações e condomínios fechados na periferia Jockey Club. 

 

Os marcos jurídicos municipais são analisados neste item por consideramos 

relevantes para a compreensão na regulamentação e implantação dos condomínios fechados. 

Os instrumentos legais são o Plano Diretor, a Lei de Parcelamento do Solo e a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo. 

Pensando as áreas de expansão urbana no município e os cinco vetores de 

crescimento já apontado no item anterior, o destaque vai para a periferia estudada em questão, 

com a presença de quinze condomínios fechados tanto horizontais quanto verticais.  

A lei vigente hoje, nº 7.975/2008- Lei de Parcelamento do Solo,  trata em seu artigo 

7º a expressão condomínio urbanístico integrado à edificação, que é  modalidade destinada ao 

uso residencial unifamiliar e multifamiliar e ao uso empresarial, tanto comercial quanto 

industrial. Esta mesma lei em seu artigo 2º no inciso XIV, ao tratar dessa modalidade de 

condomínio destaca que tanto a construção das edificações nos terrenos como a implantação 

das obras devem ser realizadas concomitantemente pelo empreendedor, sendo assim há uma 

padronização da moradia que são executadas pelo próprio loteador. Se existe essa exigência 

para ser classificado como condomínio fechado, os que existem no município, nem todos 

estão em acordo com essa legislação 7.975/2008? 

A implantação da grande maioria dos condomínios fechados no município não possui 

respaldo legal na legislação, pois o proprietário adquire o terreno e comercializa sem a 

edificação. Nos estudos de Zacchi (20012), a mesma identificou que existem dois 

condomínios horizontais no padrão da legislação, sendo que o construtor construiu as 

edificações padronizadas e a infraestrutura adequada para a urbanização do terreno. São eles; 

condomínio Verti Vita e condomínio Terra Nova. Os padrões na sua grande maioria de 

condomínios horizontais em Campos ocorre que o loteador promove as obras de urbanização 

do terreno deixando para o proprietário a edificação da habitação. 

O estudo dessa autora mostrou empiricamente que a Lei de Parcelamento do Solo 

atual não consegue contemplar juridicamente a grande maioria dos condomínios, sendo que é 

utilizado no município a lei anterior 6.690/1998 – Lei de Parcelamento do Solo- que atende a 

modalidade dos condomínios que se encontra hoje no município. Sendo assim, a lei 

7.975/2008 trata de Condomínio Urbanísticos Integrados à Edificação e a Lei 6.690/1998 trata 

dos Condomínios Horizontais. 

Esses são os dois condomínios que seguem a legislação atual. 
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Figura 07- Condomínio Terra Nova em Campos dos Goytacazes 

 

Fonte: Google imagens, 2017 

 

 

Figura 8- Condomínio Vert Vita Campos dos Goytacazes 

 

Fonte: site UNIX, 2017 
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Esse estudo mostra ainda que não foram colocadas em discussão no Plano Diretor de 

2008 as questões dessa modalidade de condomínios, visto que os horizontais tem crescido 

significativamente no município. Destaca ainda que o Parcelamento do Solo 2007/2008 

incorporou apenas a modalidade Condomínio Urbanísticos Integrados à Edificação, fazendo 

com que a legislação que se refere exclusivamente aos condomínios horizontais esteja 

defasado. Isso é considerado um retrocesso para a legislação municipal. Defasado ainda está o 

Código de obras do Município – Lei n° 6.692/1998- que de certa forma corrobora para os 

interesses dos agentes imobiliários. 

A lei 7.975/2008 na subseção III destaca o dimensionamento de áreas para 

condomínios urbanísticos. 

 

Art. 47 - São parâmetros para o dimensionamento de áreas de 

condomínios urbanísticos integrados à edificação dos tipos 

unifamiliar, vilas, multifamiliar e empresarial:  

I - As dimensões máximas das áreas de gleba destinadas ao 

empreendimento; 

 II - As áreas mínimas das frações ideais de terreno 

correspondente a cada unidade autônoma serão iguais à área 

mínima do lote do maior modelo de loteamento adotado para a 

zona urbana na qual se situe o empreendimento.   

§1º - Os parâmetros referidos nos incisos acima e as zonas 

urbanas onde são permitidas as implantações de condomínios 

constam no Anexo II desta Lei.  

§2º - As edificações do condomínio deverão atender aos 

parâmetros urbanísticos da Lei de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano e do Código de Edificações.  

Art. 48 - Nos condomínios urbanísticos integrados à edificação, 

os percentuais de área destinadas ao uso comum dos 

condôminos e de área a ser doada para implantação de 

equipamentos comunitários constam do Anexo II desta Lei.  

§1º - Nos condomínios urbanísticos uni e multifamiliar com 

área superior a 10.000 m² (dez mil metros quadrados), em 

glebas não parceladas anteriormente, devem ser doados 5% 

(cinco por cento) da área para a implantação de equipamentos 

comunitários fora do condomínio em local a ser definido pelo 

órgão municipal competente. 

§2º - Nos condomínios urbanísticos empresariais o percentual 

previsto no Anexo II desta Lei para implantação de 

equipamentos comunitários e área verde pode ser substituído 

por contrapartida a ser definida pelo órgão municipal e de 

acordo com parecer do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

e Urbanismo – CMMAU (Lei 7.975, 2007: 16-17). 
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Se trouxermos a discussão dos condomínios fechados para o âmbito da legislação 

federal, os estudos de Zacchi (2012) e de Coutinho (2017) destacam que não há rigidez no 

plano jurídico de condomínios fechados no que tange o parcelamento do solo para fins 

urbanos segundo a lei 6.766/1979- Parcelamento do Solo Urbano-. O que se encontra nessa lei 

em seu artigo segundo é a característica e definição de loteamento. No inciso 1º desta 

legislação em seu artigo 2 considera-se “loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados 

a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na 

abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação 

ou ampliação das vias existentes”. 

Sendo assim, loteamentos são áreas de responsabilidade do município sendo este o 

principal responsável pelo acesso e circulação nesses espaços, já nos condomínios fechados os 

espaços são privados, nele não há livre circulação de pessoas e ainda o cerceamento dessas 

áreas. (Ver Zacchi, 2012) 

Com um olhar para a Lei federal 4.591/1964 (p. 02)- Lei de Condomínio em 

Edificações e Incorporações Imobiliárias- condomínio são: 

 

Art. 1º- As edificações ou conjunto de edificações, de um ou 

mais pavimentos, construídos sob a forma de unidade isoladas 

entre si, destinadas a fins residenciais ou não- residenciais, 

poderão ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente 

considerados, e constituirá, cada unidade, propriedade 

autônoma sujeita às limitações desta Lei. 

 

Um outro artigo de relevância nesta mesma legislação, é o terceiro que destaca que 

não há exclusividade para um morador do condomínio quando é de uso de todos. Assim: 

 

Art.3º- O terreno em que se levantam a edificação e suas 

instalações, bem como as fundações, paredes externas, o teto, as 

áreas internas de ventilação, e tudo o mais que sirva a qualquer 

dependência de uso comum dos proprietários ou titulares de 

direito à aquisição de unidades ou ocupantes, constituirão 

condomínio de todos, e serão insuscetíveis de divisão, ou de 

alienação destacada da respectiva unidade. Serão, também, 

insuscetíveis de utilização exclusiva por qualquer condômino. 

  

Retomando a discussão para o âmbito municipal com olhar para as periferias e de 

acordo com Coutinho (2017) permanecem as indefinições quanto aos condomínios fechados 

que é apontado de uma forma na legislação e na prática não estão em conformidade com os 

instrumentos jurídicos. Um exemplo que citamos são dois condomínios que estão na periferia 
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Jockey Club que são os condomínios Parque dos Goytacazes e Parque Guarani, construído 

pela MRV, ambos desrespeito as normas em que a área máxima é de 20.000,00m², sendo que 

o primeiro tem  21.582,35m² e o segundo possui 22.647,43m². Observemos as imagens abaixo 

 

 

Imagem 15- Entrada do condomínio Parque dos Goytacazes 

 

Fonte: acervo pessoal, 2016. 
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Imagem 16- Entrada do condomínio Parque Guarani 

 

Fonte: acervo pessoal, 2016. 

 

 

Quem passa pela Avenida Presidente Kennedy no bairro Jockey Club e observa esses 

dois condomínios percebe ainda que ambos interromperam as ruas. Ficaram ruas sem saídas. 

Houve um cercamento da área em que para ter acesso a outras partes do bairro, precisa buscar 

uma outra saída. 

De acordo com estudos de Coutinho (2017:103) esses dois condomínios são um caso 

emblemático, pois “neste aspecto pela interrupção de quatro vias como consequência da 

implantação dos mesmos, aliado ainda por cima ao fato dos condomínios estarem contíguos 

um a o outro, ampliando a área cercada para 44.229,78m²”. O autor ainda pondera “para além 

do problema da segregação, a construção dos condomínios, principalmente quando estes se 

apresentam instalados juntos uns dos outros tende a criar sérios problemas de mobilidade e 

futuras expansões da malha viária”. 

As imagens tiradas no campo demostram como esses condomínios interromperam a 

expansão do bairro nesse trecho. A foto do condomínio Parque Guarani interrompe a rua Luís 

Mario Vieira e a Foto do Parque dos Goytacazes interrompendo a Rua Osvaldino Lima 

Ribeiro. 

Analisamos as legislações e procuramos entender a promoção de condomínios 

fechados nas periferias, uma vez que a ação de vários agentes tem valorizado tais áreas e ao 

mesmo tempo promovendo novos fracionamentos. A Lei de Ocupação e Uso do Solo- nº 

7.974/2007 determina no espaço urbano as zonas de expansão. 
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Em seu artigo 76, a lei determina que tais zonas devem ser incluídas dentro da 

Macrozona de Expansão Urbana. Esse artigo determina exatamente: 

 

As Zonas de Expansão Urbana – ZEU, incluídas dentro da 

Macrozona de Expansão Urbana, compreendem as glebas de 

terra não parceladas, situadas na periferia da área urbana 

ocupada, para as quais deverão ser elaborados Planos de 

Ordenamento do Território – POT‟s que orientem o processo de 

sua urbanização (Lei 7.974, 2007: 24).  
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 Assim como destaca o mapa a seguir. 

 

Figura: 9- Macrozoneamento urbano de Campos 

 

Fonte: Blog do Moraes, 2017. 
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Como já falado anteriormente, os grandes usineiros donos dos meios de produção se 

tornaram grandes proprietários de terras e promotores imobiliários tendo articulado o próprio 

poder público que promoveu a expansão urbana de acordo com interesses desses grupos.  

Atualmente a implantação dos condomínios fechados nas periferias não está isento 

de interesses e articulações por parte dos setores públicos. Ao analisarmos a lei 7.975/2007 

observamos que as zonas de expansão urbana são típicas para os interesses dos promotores 

imobiliários, proprietários fundiários em coadunação com  o próprio poder público, uma vez 

que não há uma clara definição dessas zonas. Pelo que se percebe pela legislação fica muito 

fácil determinar as diretrizes urbanísticas de acordo com o “jogo de poder” que se perpetua 

até os dias atuais no município, onde os próprios empreendedores podem lançar os seus 

planos de diretrizes urbanísticas. 

Conforme a Lei (7.975/2007: 06) em seu artigo 90; 

 

É obrigatória a solicitação de diretrizes urbanísticas e 

ambientais previamente à apresentação do projeto de 

parcelamento, salvo as exceções previstas nesta Lei.  

 

§1º - Nas Áreas Urbanas abrangidas pelas Macrozonas de 

Atividades Produtivas e de Serviços, de Ocupação Controlada e 

de Expansão Urbana, previstas no Plano Diretor, os projetos de 

parcelamento de glebas estão sujeitos à elaboração de Planos de 

Ordenamento Territorial – POT pelo interessado, que incluirão 

as diretrizes urbanísticas e ambientais fornecidas pelo Poder 

Público;  

 

§2º - A solicitação, o fornecimento e cumprimento das 

diretrizes para a elaboração dos POT, fornecidas pelos órgãos 

competentes da Prefeitura, observarão as normas previstas para 

diretrizes urbanísticas e ambientais nesta seção, devendo ser 

atendidas nos planos elaborados pelos empreendedores e 

submetidos à aprovação prévia dos órgãos da administração 

municipal (Lei 7.975, 2007: 6). 

  

 

 Percebemos a partir das análises do macrozoneamento urbano que existem interesses 

por trás da expansão urbana. Um exemplo disso é a Avenida Arthur Bernardes e as outras vias 

de acesso a ela, que promove uma valoração do solo nas periferias. Podemos destacar ainda a 

remoção da população da favela da Margem da Linha que se localiza ao lado do shopping 

Boulevard e está próxima de vários condomínios de alto padrão, não esquecendo ainda, a 
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localização dos conjuntos habitacionais do Programa Morar Feliz, todos localizados nas 

periferias. 

Para Ramos (2016), esse programa que teve uma clara estratégia de periferizar ainda 

mais essa população colocando-as em lugares mais distantes para que o solo urbano em terras 

nobres seja especulado e adensado com condomínios de alto padrão, e é justamente, o que 

vem correndo atualmente. 

Conforme  essa mesma autora: 

 

O Estado contribui decisivamente para tal processo uma vez 

que não há nenhuma política de uso do solo urbano que obrigue 

a construção em terrenos vazios para evitar a especulação e, ao 

mesmo tempo, o Estado investe em projetos habitacionais em 

áreas distantes, contribuindo para a ocupação periférica, como 

vem acontecendo com o Programa Habitacional do Governo 

Municipal, o “Morar Feliz”. RAMOS (2016:74) 

 

 

A figura a seguir foi extraída do estudo de França (2016) que mostra a partir das 

numerações justamente essa lógica de apropriação do espaço urbano. Através da figura 

faremos algumas análise pertinentes para se compreender essa dinâmica de coadunação de 

interesses quando se trata do solo e sua apropriação.  

Observamos ainda que a extensão do urbano, do seu perímetro que vai além da área 

urbana concentrada não tem sido acompanhada de parâmetros legais- legislações- , uma vez 

que existem as descontinuidades territoriais que acabam gerando vazios urbanos e em 

conseguinte, nem formas e nem uso de solo urbano entre as áreas/parcelas da malha urbana já 

loteadas. 

A cidade estende-se para além dela. Pensando especificamente o município de 

Campos dos Goytacazes, as periferias foram aumentando sua extensão não tendo 

especificamente um limite definido em relação ao rural. Conforme Sposito (2010:13) 

 

A partir de uma lógica de produção do espaço urbano como 

essa, a cidade estende-se para além dela, incorporando terras 

rurais, sem efetivamente ou imediatamente, transformá-las em 

terras de uso e ocupação urbanos. Constituem um território 

indefinido, do ponto de vista morfológico, tanto as glebas que 

estão à espera de ser loteadas, porque estão compreendidas pelo 

perímetro urbano, como as recém- loteadas, parcialmente 

comercializadas e, eventualmente, com paulatina incorporação 

de edificações nos lotes que resultaram do parcelamento da 

terra. Não são mais campo e não chegam a ser ainda, 
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plenamente, cidade, podendo-se admitir então que são 

cidade/campo. 

 

 Observemos a figura abaixo; 

Figura 10- Macrozoneamento urbano em Campos dos Goytacazes 

 

Fonte: Campos dos Goytacazes, Município, 2007. Adaptado de França, 2016 

 

Faremos algumas análises compreendendo a dinâmica de alguns empreendimentos 

nesses espaços. O numero 2 na figura destaca o lado Oeste do perímetro urbano. Destacamos 

no Parque Rodoviário alguns empreendimentos de alto padrão que chegaram fracionando o 

solo, os grupos Damha e Royal, destacando o condomínio Parthenon da construtora e 

incorporadora local GAPS, além de mais dois condomínios fechados que são os Athenas e 

Nashville. 

É justamente nessa área que se localizava a Comunidade da Linha (já discorrido 

anteriormente), que fica próxima as glebas onde foram implantado os condomínios. Cabe 
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destacar que houve uma remoção dessa população para áreas mais distantes como o Morar 

Feliz na Tapera. 

Essa pode ser pensada como uma estratégia para promover uma gentrificação local, 

visto que para as remoções podem ter sido um fator para a valorização da área e não 

exclusivamente por essa população residente estar em situação de vulnerabilidade social (um 

dos critérios para adesão ao programa morar feliz que será detalhado no próximo capítulo). 

O numero 5 destaca as periferias Jockey e Novo Jockey, que é especificamente 

objeto desse estudo. Diferente das análises do número 2, o Jockey e o Novo Jockey tem a 

ocupação do solo por diversos empreendimentos e de diversos padrões, os que vão do alto 

padrão ao popular e ainda habitações de interesse social, neste caso o próprio conjunto 

habitacional Morar Feliz. São no total quinze empreendimentos, e a periferia recebeu 

investimentos em infraestrutura o que a fez se tornar mais atrativa. O programa Bairro Legal 

levou estrutura urbana para o bairro. Esse programa será discutido com detalhes no próximo 

capítulo. 

Para não estendermos ainda mais nas análises da figura, daremos destaque pelo 

menos a Donana e Goytacazes, nos números 7 e 8 respectivamente. Ambos receberam obras 

do bairro legal e tem sido visto pelos agentes imobiliários como área de grande lucro, uma vez 

que somente em Donana estão sendo construídos condomínios fechados do grupo MRV, e 

mais dois loteamentos planejados, não esquecendo do condomínio do mais alto padrão, neste 

caso, o Alphaville/ AlphaCampos. As imagens por si só já dão aderência a escrita mostrando a 

amplitude dos investimentos nesses bairros. 
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Figura 11- Localização dos empreendimentos em Donana 

 

Fonte: wikimapia.org, 2017. 

 

 

A partir dessas ponderações voltamos ao ponto de como as áreas periféricas se 

tornaram atrativas para o mercado imobiliário, não isentado o Estado- Poder Público- nessa 
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relação. Ou seja, as ações do Estado não são neutras, refletindo conteúdos sociais conflitantes, 

e ainda privilegiando a classe dominante. 

De acordo com Zacchi (2012:77) 

 

O Estado atua na organização espacial de forma variável no 

tempo e no espaço, refletindo a dinâmica social, da qual é parte. 

Atua como grande industrial, consumidor do espaço e de 

localizações especificas, proprietário fundiário e promotor 

imobiliário, sem deixar de atuar na regulação do uso do solo e 

de ser alvo dos movimentos sociais urbanos. Também promove 

a desapropriação de terrenos, a regulamentação do uso do solo, 

o controle do preço das terras, dos impostos fundiários e 

imobiliários, a taxação de terrenos livres, o investimento 

público na produção da infraestrutura, a organização de 

mecanismos de crédito à habitação, evidenciando o papel 

crucial que desempenha na produção e reprodução da 

segregação socioespacial, que se intensifica através de 

mecanismos excludentes que se colocam entre a sua atuação e 

os interesses do mercado imobiliário. 

 

 

É em acordo com essas análises que refletimos ser esse processo de implantação de 

condomínios uma lógica da dinâmica do capital que impera e ditas as regras do “jogo”, onde 

existem estratégias diversas para burlar todo um aparato jurídico no que tange os parâmetros 

de uso e ocupação do solo. É preciso que o poder público esteja dissociado dos outros agentes 

que pensam em especular a terra e lucrar muito com ela. É preciso ainda que o acesso a bens, 

serviços e infraestrutura da população campista não esteja atrelado ao poder aquisitivo, ou 

seja, as condições econômicas e de renda. 

O Plano Diretor do município- Lei 7.972/2008- estabelece algumas diretrizes, mas 

não visualizamos materialidade nas mesmas. Esta legislação tem por objetivos, entre muitos 

outros: 

 

III - Buscar a universalização da mobilidade e acessibilidade 

urbana e a integração de todo o território do Município;  

IV - Adotar o componente ambiental na definição dos critérios 

e parâmetros de uso e ocupação do solo, referentes à capacidade 

de infra-estrutura urbana; 

V - Qualificar o município de Campos dos Goytacazes, 

oferecendo a toda a população condições de conforto ambiental, 

lazer e instrumentos urbanos adequados visando o aumento 

contínuo da qualidade de vida dos seus munícipes; 

VI - Favorecer o acesso à terra, à habitação, aos serviços 

urbanos e aos equipamentos públicos para toda a população de 

Campos dos Goytacazes de maneira igualitária; 
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VII - Fortalecer o setor público e valorizar as funções de 

planejamento (Lei 7.972, 2007: 2). 

 

 

Não são meros objetivos que transforma o espaço e proporciona bem estar para a 

população, na realidade compreendemos de forma dialética que não apenas o acesso a 

moradia e a algumas áreas da cidade proporcionará a qualidade de vida das pessoas, é 

necessário que de fato as mesmas tenham o pleno direito à cidade. 

O próximo capítulo apresenta a dinâmica do bairro Jockey clube, o qual passou e tem 

passado por mudanças com a implantação de inúmeros condomínios fechados e corroborando 

para o processo de autosegregação, fragmentação e segregação sócio-espacial. 
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4- PERIFERIA JOCKEY CLUB: ESTUDO DE CASO 

 

 

 

4.1- Condomínios fechados no Jockey Club: uma análise do espaço e dos processos 

 

 Falar do  bairro Jockey Club é, no mínimo, um desafio, pois trata-se de uma periferia 

que recebeu muitos investimentos e tem passado por mudanças urbanas que estão associadas a 

processos espaciais desiguais. No decorrer da pesquisa conseguimos identificar que a 

segregação vivenciada nesse espaço é processo inerente ao próprio espaço urbano que é 

desigual e ainda visualizarmos as desigualdades no que se refere a renda dos grupos sociais 

que habitam esse espaço, os fatores além do econômico, como o social, cultural que 

promovem um certo status a determinados grupos sociais que optam residir em condomínios 

fechados, imperando a lógica do mercado imobiliário e promovendo o processo de 

autosegregação e segregação sócio-espacial e ainda das diferenças no que se refere a 

distribuição de equipamentos urbanos e serviços públicos. Para entendermos esses processos 

desiguais nesta periferia, analisamos os dados socioeconômicos e  de infraestrutura do 

município que nos proporcionaram alcançarmos que as periferias do município em se tratado 

de infraestrutura urbana, rede de serviços e comércios que melhoram o padrão de vida da 

população como saúde, transporte, educação, habitação, segurança, lazer, etc, são menos 

favorecidas do que as áreas centrais. A própria pesquisa evidenciou que mesmo o município 

apresentando um IDH-índice de desenvolvimento humano- 0,716 (PNUD- dados referente ao 

censo de 2010) considerado alto -que analisa os indicadores de longevidade (saúde), renda e 

educação-, não significou que os problemas não estejam materializados no espaço urbano. No 

que se refere a renda, os dados revelam que a renda per capita da população campista não 
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chega a um salário mínimo- R$653,81- (PNUD), e ainda que mais de 17% dessa população se 

encontra no percentual de pobre e extremamente pobres, o que de certo aponta que mesmo 

com o histórico econômico do município e com os investimentos recebidos pelo mesmo, 

existem desigualdades que estão no cotidiano, como pobreza, violência, informalidade, que 

acabam por se corporificar no espaço urbano e evidenciar a segregação sócio-espacial, além 

de serem fatores que fazem com que os que podem pagar, escolham lugares exclusivos, como 

os condomínios fechados. Esses dados estão expressos na tabela a seguir: 

 

Tabela 4- Índice de Desenvolvimento Humano- Campos dos Goytacazes 

 

 

Percebemos que a realidade espacial do Jockey Club é muito dinâmica, que o mesmo 

é arena de disputas onde ocorrem conflitos nos processos de territorialização. Observamos 

que o bairro passou por transformações espaciais e a forma que grupos distintos se apropriam 

do bairro. Se olharmos para  os moradores do Conjunto Habitacional Morar Feliz analisamos 

que os mesmos vivenciam cotidianamente as desigualdades. Os mesmos, (resultados das 

análises do trabalho de campo para este trabalho) além de estigmatizados pelos outros 

moradores do bairro, exercem atividades de baixa remuneração e são em sua maioria negros. 

Inclusive todos (dez) os entrevistados se autodeclararam negros. Percebemos que as 

desigualdades nesta periferia não são apresentadas apenas por uma segregação espacial, 

todavia também evidentemente racial. (VER RAMOS, 2016).  

O mapeamento (conforme figura (15) abaixo) dos condomínios possibilitou 

compreendermos diversos processos desiguais no espaço. A produção desses 

empreendimentos permitiu identificarmos os processos de autosegregação, segregação sócio-

espacial e fragmentação. 
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Figura 12- Mapeamento dos empreendimentos no Jockey Club no ano de 2018 

 

Fonte: Wikimapia.org.com adaptações da autora 

 

Cond. do Bosque Residence Club 

Cond. Palm Springs  

Cond. Parque Gaia (MRV) 

Cond. Parque Gaudi (MRV) 

Cond. Remanso do Paraiba  

Cond. Residencial Hybiscus  

Cond. Vale do Paraiba  

Cond. Vida Bela  

Cond. Vida Boa  

Cond. Vida Vida  

Programa Morar Feliz - Jockey  

Residencial Constelações  

Residencial Parque das Rosas  

Residencial Pq. dos Goytacazes (MRV)  

Residencial Parque Guarani (MRV)  

Residencial Village do Sol  
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Nosso trabalho trouxe destaque para o recorte temporal de 2006 até os dias atuais, 

justamente por considerar relevante a localização da periferia e as mudanças espaciais que a 

mesma foi sofrendo a partir de então e, ainda, pelos investimentos em 2011 do programa 

Bairro Legal, entretanto desde o ano de 2003 foi implantado o primeiro condomínio 

residencial horizontal alto padrão, sendo este o Condomínio Remanso do Paraíba. 

De acordo com o levantamento dos condomínios na periferia estudada nas análises 

de Coutinho (2017), podemos entender que no Jockey Club até o ano de 2006 só existiam 

dois condomínios implantados, todos os outros foram sendo aprovados para construção a 

partir do ano de 2006. Esse é um dado relevante que demonstra o quanto os empreendimentos 

portuários e logísticos no Norte Fluminense interferiram nas mudanças urbanas nessa 

periferia. Mesmo o município de São Joao da Barra sendo a base dos empreendimentos 

portuário, a cidade de Campos por ter maior infraestrutura, bens e serviços, recebeu os 

empreendimentos, neste caso, os condomínios fechados, por ser interesse de moradia até para 

os que trabalham em São João da Barra.  

Essa periferia em termos de padrões de condomínios é heterogênea. Encontramos 

três condomínios alto padrão, consistindo o primeiro a ser construído, o Remanso do Paraíba, 

que segundo estudos de Coutinho (2017) foi fruto de articulação de professores universitários 

( no principio era destinados apenas para os professores da UENF que juntaram e construíram 

o condomínio). Os outros condomínios alto padrão estão ao lado do primeiro na BR 356, 

sendo o Palm Springs e Vale do Paraíba. Tais empreendimentos permitiram entendermos as 

transformações no tecido urbano da periferia, ou seja, esse espaço passa por uma estruturação 

para atender as classes de maior poder aquisitivo, seria de acordo com Sposito (2006) formas 

de (re) apropriação do espaço das áreas periféricas. Podemos ainda ressaltar os condomínios 

como uma mercadoria a qual se compra no mercado imobiliário, sendo que provoca 

mudanças significativas no espaço urbano intensificando e criando novas formas de 

segregação sócio-espacial, provocando novas formas de  fragmentação urbana e a 

autosegregação. 

Nessa mesma periferia há presença de condomínios médio padrão e os populares, 

além do conjunto habitacional Morar Feliz. Os condomínios populares agregam populações 

com menor poder aquisitivo, que foram financiados a prazos longos. Independente da classe 

econômica, esse trabalho destaca que os muros segregam, materializam a divisão das 

diferenças, mas há ainda que se destacar que a pesquisa, conforme discorreremos dos 

resultados, deixou em evidência que existem diferenças e preconceitos no que se refere aos 
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moradores dos condomínio alto padrão em relação aos demais, os do médio padrão com os 

populares, com os moradores antigos e com os moradores do Morar Feliz, assim como os 

moradores dos condomínios populares com os moradores do Morar Feliz e com os moradores 

antigos e os moradores antigos com o Morar Feliz. (dados que serão materializados nos 

próximos itens). 

Podemos visualizar de acordo com a tabela construída por Coutinho (2017) os 

condomínios localizados na periferia. Destacamos que as datas de cada condomínio se 

referem a sua construção, e que o Parque Gaia (que será entregue neste ano de 2018). 

 

 

Tabela 5- Condomínios implantados na área de estudo até 2017 

 

Fonte: Coutinho, 2017 

 

A partir da leitura da tabela, identificamos vários empreendimentos a partir de 2006 

(o que nos move a pensar o CIPA e o CBF que são fatores que contribuíram para os inúmeros 

condomínios e as transformações urbanas), sendo que a maioria foram construídos a partir de 

2011 o que possibilita que as nossas análises corroborem de acordo com o programa Bairro 

Legal. 

O programa Bairro Legal é uma política pública de urbanização no município de 

Campos dos Goytacazes, RJ, que teve como objetivo atender os bairros periféricos da cidade. 
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Foram 21 bairros atendidos. O governo na época (Rosinha Garotinho)- a primeira fase de  

2009 a 2012- com o discurso político, ou não, propôs com esse projeto a diminuição das 

desigualdades expressas no espaço urbano, com foco nas periferias. Ele tem por objetivo levar 

para estes espaços: limpeza urbana, paisagismo, pavimentação asfáltica de vias e calçadas, 

além de iluminação pública, sistema de drenagem e esgotamento sanitário.  

No caso especifico da periferia Jockey Club foram inúmeras ruas alcançadas com tal 

programa, sendo elas localizadas no Jockey Club, Novo Jockey e Jockey II. Por este bairro ser 

palco de conflitos por parte de inúmeros agentes que atuam e intervém no mesmo, analisamos 

que o programa Bairro Legal beneficiou uma população que vivenciava as desigualdades 

cotidianamente nesse espaço.  Entretanto houve ainda benefícios para outro agente, neste 

caso, os agentes imobiliários que se beneficiaram desse investimento que contribuiu para a 

valorização da terra o que fez com que esta periferia tivesse um aumento nos valores dos 

preços dos imóveis e ainda a construção de inúmeros condomínios fechados.  

Destacamos ainda que o Programa Bairro Legal, além dos investimentos dos 

royalties do petróleo teve os investimentos do PAC II- programa de aceleração do 

crescimento- do Governo Federal. 

Se observarmos o município de Campos dos Goytacazes, as áreas centrais 

apresentam diferenças em relação as periféricas, principalmente no que se refere a 

infraestrutura. Os espaços centrais da cidade geralmente são mais equipados e providos de 

serviços públicos dos quais não são iguais para a periferia. Assim como forma de levar 

infraestrutura para as periferias, o bairro legal foi desenvolvido nas inúmeras áreas periféricas 

da cidade. É relevante destacarmos que as nossas análises corroboraram para entendermos que 

mesmo com os investimentos do Bairro Legal existe ainda uma grande distancia no desejo de 

uma cidade mais justa e igualitária, a qual diminui as contradições sociais e promova uma 

aproximação da cidade e dos cidadãos. Discorremos ainda que este programa levou sim 

infraestrutura e contribuiu para que os moradores das áreas periféricas uma melhor qualidade 

de vida no aspecto urbano, entretanto esse mesmo programa favoreceu as práticas desiguais 

da produção do espaço urbano, principalmente no que tange a valorização da terra o que 

intensifica a especulação imobiliária fomentando e reforçando as desigualdades sócio-

espaciais, promovendo ambientes distintos, uma paisagem heterogênea num mesmo espaço. 

As seguintes imagens evidenciam o investimento desse programa para o Jockey Club. 
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Figura 13- Reportagem 1 Bairro Legal Jockey Club 

 

Fonte: https://www.campos.rj.gov.br, 2018 

 

 

Figura 14-Reportagem 2 Bairro Legal Jockey Club 

 

Fonte: https://www.campos.rj.gov.br, 2018 

 

 

https://www.campos.rj.gov.br/
https://www.campos.rj.gov.br/
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Analisamos assim que esse projeto embora tenha contribuído para levar um mínimo 

de infraestrutura para a população periférica, o mesmo está imbricado diretamente com os 

interesses do privado, neste caso, com o setor imobiliário, que se beneficiou da estrutura 

promovida pelo Poder Público que valorizou a área periférica para vender e lucrar ainda mais. 

Essa realidade encontramos nas análises de Corrêa (2013) que embasa nossas ponderações a 

partir do empírico. Para este autor, os agentes sociais formais nessa lógica são os proprietários 

dos meios de produção, proprietários fundiários, promotores imobiliários e o Estado.  

Nesse processo de transformações urbanas na periferia estudada, os agentes ligados 

ao mercado sob a lógica da acumulação do capital e o próprio Estado desenvolveram 

mecanismos  de (re) organização do espaço, tanto que o programa Bairro Legal com a sua 

dinâmica e ainda a implantação de inúmeros empreendimentos acabaram por gerar processos 

de segregação que se consolidam com a lógica de como se organiza o espaço. 

As análises de Corrêa (2005) corroboram com as nossas ponderações, quando este 

autor discorre que os diversos agentes contribuem para a transformação do espaço urbano, se 

mantendo ao mesmo tempo fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, ainda 

que as formas e funções tenham se alterado. 

Essa relação é um jogo de interesses que promove uma imbricação em que o Estado 

(Poder Público) leva infraestrutura e o setor privado (proprietários fundiários e imobiliários) 

se aproveitam para especular, para vender e lucrar. Percebemos essa imbricação de interesses 

atualmente  quando observamos os mais recentes empreendimentos da MRV, sendo um 

entregue (Gaudi) e o outro (Gaia) para ser entregue em julho deste ano. Percebemos a 

localização dos mesmos, sendo que está de frente para a Avenida presidente Kennedy, em 

frente ao CEPOP e próximo aos condomínios de alto padrão, além da proximidade com as 

saídas para as praias de São Joao da Barra- RJ, ainda do centro de Campos e com toda  

infraestrutura urbana. 
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Imagem 17- Empreendimentos Gaudi e Gaia, MRV 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2018 

 

Imagem 18- Empreendimento Gaia na Avenida Presidente Kennedy 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2018 
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Imagem 19- Imagem da Placa da rua que estão localizadas as portarias de entrada dos 

condomínios Gaudi e Gaia 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2018 

 

Imagem 20- Foto da projeção dos empreendimentos Gaudi e Gaia no bairro 

 

Fonte: Imagem no stand da MRV na Avenida Presente Kennedy. Fotografada pela autora, 

2008 
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Além desses empreendimentos, constatamos que a periferia Jockey club se tornou 

interesse para vários tipos de classes sociais, uma vez que possibilita condomínios de alto 

padrão aos populares. Sendo essas formas de morar (muros altos) um processo segregacional. 

De acordo com Rodrigues (2013; 148) os condomínios fechados são: 

 

 

Uma mercadoria que obedece a uma fórmula definida, a qual 

apesar de poder suportar diversas variantes, é quase sempre um 

caso de engenharia do espaço e da sociedade. Interpretá-los 

assim é também uma maneira de indicar que o lado da oferta, a 

indústria imobiliária, teve um papel decisivo na sua criação e 

expansão. 

 

 

 Nessa lógica desigual, além desse setor imobiliário vender esse produto o vende 

acrescido da mercadoria segurança. Há todo um discurso do medo para comercializar a 

chamada segurança dentro dos muros altos. Para corroborar as nossas análises utilizamos 

Souza (2008) quando o mesmo pondera ser o medo uma das características das cidades, 

configurando o que ele chama de „fobópoles‟. Os muros altos são uma proposta de um 

marketing imobiliário que protegem os moradores da violência urbana exacerbada, 

divulgando a ideia da violência e criminalidade extramuros, fazendo com que esse seja o 

desejo dos consumidores, morar com segurança. Os consumidores assim conseguiria de certa 

forma fugir dessa violência, porque os empreendimentos promovem a exclusão dos 

indesejáveis permitindo a proteção através além dos muros altos, dos portões automáticos, o 

circuito de câmeras, entre outros fatores tecnológicos. 

Observamos que em meio aos discursos dos empreendimentos, em primeiro lugar há 

que se pensar que a valorização do espaço urbano sob a égide do capital imobiliário per se já 

requer uma análise mais acurada no que tange às implicações que a materialidade ou a 

concretização deste capital – via empreendimentos – estabelece entre sujeitos/atores e o lugar, 

estando, este último, muito para além de um espaço inerte, dado, pronto e acabado; ao 

contrário, é ele pleno de significados e de possibilidades às quais num continuum, 

(re)significam ações, discursos e conflitos a todo o momento, posto que o lugar, o espaço e, 

mais precisamente, o espaço urbano, tem se tornado cada vez mais uma arena de disputas. 

Dessa forma, conseguimos identificar que existe uma segregação sócio-espacial 

concretizada por esses condomínios, definindo  a mercadoria  segurança que contribui para 
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intensificar o valor de troca para os que podem pagar, esquecendo o valor de uso e imperando 

mudanças no modo de vida dessa população. 

Um outro processo que os condomínios fechados promovem é o processo de 

autosegregação que junta os semelhantes e exclui os diferentes. Nas entrevistas realizadas nos 

condomínios fechados (alto padrão, médio e populares) o processo de autosegregação é 

intensificado quando os moradores do condomínio de alto padrão tem o perfil próximo, 

principalmente na questão da renda elevada. E esse processo foi constatado também nos 

outros condomínios. Assim evidenciamos e entendemos segundo Vasconcelos (2003) que a 

decisão voluntária de reunir grupos socialmente homogêneos a partir dos condomínios 

fechados com suas entradas restritas, sistemas de seguranças e muros, é justamente a 

autosegregação. 

Todos esses processos analisados neste trabalho foram a partir do olhar na periferia 

que fez entendermos que há novos fracionamentos desse espaço. Enxergamos os usos 

desconectados, sem articulação em um único espaço. A periferia em estudo, é fragmentada, 

onde impera áreas com maiores infraestruturas em detrimento a outras precárias. Essa 

fragmentação, no caso especifico, é produzida pelas ações do poder público, mercado 

imobiliário e a própria população residente. 

A dinâmica do bairro nos revelam que o mesmo espaço urbano pode apresentar uma 

fratura social materializada pelas desigualdades sócio-espaciais. 

Observamos  expressamente as contradições sociais nesse espaço que é ocupado por 

diferentes grupos sociais. Percebemos ainda que há um processo de hierarquização de se 

organizar o espaço em que as diferenças de acesso e localização das moradias são explícitas 

pela diferenciação social e segregação. 

Ainda percebemos na dinâmica espacial dessa periferia que existem inúmeros 

fenômenos num mesmo espaço, sendo eles: segregação, muros altos como forma de 

escapamento da chamada violência urbana dos que podem pagar, conflitos sociais, crimes, 

entre outros, que possibilitou compreendermos a fragmentação do tecido sóciopolítico-

espacial. 

No próximo item apresentaremos os resultados das entrevistas e as análises dessa 

fragmentação. 
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4.2- Sujeitos da Pesquisa 

 

 Quem são os sujeitos da pesquisa? Os entrevistados tiveram seus perfis classificados 

pelo quadro seguinte. 

Foram elaboradas dez (10) entrevistas (roteiro em apêndice) com moradores dos 

condomínios existentes na periferia estudada. Elas foram realizadas a partir da técnica “Bola 

de Neve” onde uma pessoa foi indicando outra pessoa e assim por diante. Realizamos ainda 

dez (10) entrevistas com os moradores do Conjunto habitacional Morar Feliz Novo Jockey. 

As mesmas foram alcançadas a partir da indicação de uma das entrevistadas/moradora que 

indicou todos os outros nove entrevistados. Além das entrevistas semiestruturadas, temos 

também os dados que colhemos a partir de conversas informais com os moradores antigos da 

periferia, as quais foram relevantes para analisarmos a sociabilidade deles com os moradores 

dos condomínios e do Morar Feliz. 

Classificamos o perfil dos entrevistados da maneira seguinte: 

 

Perfil dos entrevistados dos condomínios 

Condomínio 

Remanso do 

Paraíba 

(Horizontal-

casas) 

Homem 46 anos Empresário Renda 

Familiar 

acima de 

10 

salários 

mínimos 

Local de 

Origem: 

Espírito 

Santos 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

4 pessoas 

Condomínio 

Hybiscus 

(Horizontal-

casas) 

Mulher 34 anos Jornalista e 

Servidora 

Pública 

Federal 

Renda 

Familiar 

acima de 

10 

salários 

mínimos 

Local de 

Origem: 

Goitacazes 

(Campos) 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

3 pessoas 

Condomínio 

Village do 

Sol 

(Horizontal-

Homem 36 anos Servidor 

Público 

Municipal 

Renda 

Familiar 

4 salários 

mínimos 

Local de 

Origem: 

Jockey 

Club 

Número 

de 

membros 

por 
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casas) (Campos) domicílio: 

2 pessoas 

Condomínio 

Parque 

Guarani 

Mulher 43 anos Servidora 

Pública 

Estadual 

Renda 

Familiar 

6 salários 

mínimos 

Local de 

Origem: 

Jockey 

Club 

(Campos) 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

3 pessoas 

Mulher 21 anos Do Lar Renda 

Familiar 

3 salários 

mínimos 

Local de 

Origem: 

Penha 

(Campos) 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

3 pessoas 

Mulher 38 anos Policial 

Militar 

Renda 

Familiar 

5 salários 

mínimos 

Local de 

Origem: 

IPS 

(Campos) 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

2 pessoas 

Condomínio 

Vida Boa 

(casas) 

Mulher 27 anos Professora Renda 

Familiar 

5 salários 

mínimos 

Local de 

Origem: 

Penha 

(Campos) 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

4 pessoas 

Mulher 23 anos Estudante Renda 

Familiar 

3 salários 

mínimos 

Local de 

Origem: 

Parque 

Prazeres 

(Campos) 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

2 pessoas 

Mulher 31 anos Engenheira Renda Local de Número 
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Familiar 

4 salários 

mínimos 

Origem: 

Jockey 

Club 

(Campos) 

de 

membros 

por 

domicílio: 

2 pessoas 

Mulher 42 anos Manicure Renda 

Familiar 

3 salários 

mínimos 

Local de 

Origem: 

Jockey 

Club 

(Campos) 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

3 pessoas 

 

O conjunto habitacional Morar Feliz no Novo Jockey é composto por 934 casas, 

todavia trabalhamos com dez entrevistas semiestruturadas, em que as mesmas foram 

relevantes em sua amostragem para analisarmos a dinâmica do espaço e a relação desse 

conjunto habitacional com relação ao próprio bairro, os condomínios, e aos próprios 

equipamentos públicos e infraestruturas existentes. 

Segue o quadro que elaboramos com o perfil dos entrevistados; 

 

Perfil dos entrevistados do Conjunto Habitacional Morar Feliz 

Conjunto 

Habitacional 

Morar Feliz 

Mulher  46 anos Cuidadora 

de Idosos 

Renda 

Familiar 

2 salários 

mínimos 

Local de 

Origem: 

TiraGosto 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

3 pessoas 

Mulher 26 anos Do Lar Renda 

Familiar 

1salário 

mínimo 

Local de 

Origem: 

Portelinha/ 

Matadouro 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

5 pessoas 

Mulher 47 anos Do Lar Recebe 1 Local de Número 
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Salário 

Mínimo 

do BPC 

Origem: 

Lapa 

de 

membros 

por 

domicílio: 

3 pessoas 

Mulher 32 anos Cabeleireira Renda 

Familiar 

2 salários 

mínimos 

Local de 

Origem: 

Parque 

Aldeia 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

4 pessoas 

Mulher 41 anos Doméstica Renda 

Familiar 

1 salário 

mínimo 

Local de 

Origem: 

Portelinha/ 

Matadouro 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

5 pessoas 

Homem 39 anos Balconista  Renda 

Familiar 

2 salários 

mínimos  

Local de 

Origem: 

Portelinha/ 

Matadouro 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

4 pessoas 

Mulher 23 anos Vendedora 

Autônoma  

Renda 

Familiar 

sem 

renda 

fixa 

Local de 

Origem: 

Ururaí 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

4 pessoas 

Homem 52 anos Pedreiro Renda 

Familiar 

2 salários 

mínimos 

Local de 

Origem: 

Tiragosto 

Número 

de 

membros 

por 
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domicílio: 

5 pessoas 

Mulher 48 anos Técnica em 

Enfermagem 

Renda 

Familiar 

2 salários 

mínimos 

Local de 

Origem: 

Beco/  

Usina 

Santo 

Antônio 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

4 pessoas 

Mulher 31 anos Designer de  

Sobrancelhas 

e manicure 

Renda 

Familiar 

2 salários 

mínimos 

Local de 

Origem: 

Parque 

Aldeia 

Número 

de 

membros 

por 

domicílio: 

3 pessoas 

 

Além dos entrevistados, destacamos as observações em conversas com os moradores 

antigos. Essas conversas foram realizadas de forma informal, todavia contribuíram para nosso 

olhar e dinâmica de entendemos os inúmeros processos e lógicas no espaço estudado. 

Os moradores antigos foram três, uma mulher de 34 anos residente no bairro desde 

quando nasceu, professora e pesquisadora. O segundo morador é proprietário de um comércio 

no bairro há 10 anos, reside no mesmo há 53 anos, exatamente sua idade. A terceira moradora 

tem 49 anos, reside no bairro há 30 anos, é corretora de imóveis e tem uma participação muito 

ativa nas questões que se refere a bairro.  

Um outro fator que merece destaque, foram as inúmeras tentativas de entrevista com 

o setor público, neste caso, com o secretário de Obras. Poder entrevistar o representante do 

Poder público seria importante para entendermos alguns processos no que tange a organização 

do espaço estudado, entretanto de forma dialética, os outros dados e base teórica deste 

trabalho deram base para o entendimento da totalidade. 

No que se refere ao perfil dos entrevistados, os dados revelam a heterogeneidade de 

padrões de condomínios e ainda das classes residentes em cada um. Trabalhamos com a 

questão da renda de 1 a 10 salários mínimos ou acima de 10 salários mínimos para não trazer 

desconforto aos entrevistados. 
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As entrevistas foram realizadas, uma em condomínio alto padrão, duas em médio 

padrão e as outras nos condomínios populares. As rendas dos entrevistados nos condomínios 

populares não ultrapassaram a 6 salários mínimos, assim como o alto padrão supera 10 

salários mínimos. 

No que tange os entrevistados do Morar Feliz, a grande maioria dos entrevistados foi 

mulheres, a renda familiar não ultrapassou 2 salários mínimos, sendo todas as profissões dos 

mesmos de baixa remuneração. Esse é uma fator que explica os motivos de morar neste 

conjunto habitacional, uma vez que os critérios para receber a casa se pautava em estarem em 

situações de vulnerabilidade social, seguindo a ordem hierárquica: primeiro residir em área de 

risco (com laudo da Defesa Civil), segundo, estar em situação de vulnerabilidade social (com 

relatório socioassistencial) e ainda em aluguel social (depois de avaliação socioassistencial). 

Esses critérios foram estabelecidos pelos Decreto Municipal nº55/2011. Um outro fator 

relevante foi a totalidade dos entrevistados não ultrapassarem em nível de escolaridade o 

Ensino Médio e ainda todos se autodeclararem negros. 

Exceto um entrevistado não era residente no município. A grande maioria dos 

entrevistados foram mulheres, tanto dos condomínios, como do conjunto habitacional Morar 

Feliz. Esse dado é muito relevante se compararmos com os resultados da pesquisa divulgados 

me março de 2017 pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Aplicada). Segundo este Instituto subiu 

de 23% para 40% o número de lares chefiados por mulheres. Desses dados o mesmo instituto 

identificou que é majoritariamente urbano o fator das mulheres chefiando lares, explicando 

que existem dois fatores relevantes para entendermos tais processos. O primeiro diz respeito 

as mudanças e aceitação de padrões menos tradicionalistas e o segundo se refere a mudança 

da auto percepção das mulheres em relação à sua posição dentro da família. Os dados 

apresentam ainda as alterações nos arranjos familiares, o aumento da participação feminina no 

mercado de trabalho. Todavia esses mesmos dados destacam que há uma hierarquia  estanque 

no que se refere ao mercado de trabalho em que o topo é ocupado por homens brancos em 

detrimento a base, por mulheres negras. O que aponta para o aumento de desigualdades em 

relação a renda média das mulheres, principalmente das negras. 

No que concerne aos moradores dos condomínios, a grande maioria residia no 

próprio bairro ou em bairros vizinhos, já os entrevistados do Morar Feliz apresentam uma 

heterogeneidade, alguns no Parque Califórnia na comunidade Tiragosto e ainda no conjunto 

habitacional conhecido como portelinha/ Matadouro, outro na Usina Santo Antônio, outro em 

Ururaí e por fim, outros no Parque Aldeia, em Guarus. 
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As entrevistas revelaram os conflitos que enfrentam os que vieram de Guarus e de 

Ururaí para residir num espaço muito diferente de suas realidades (esse dado será destacado 

no próximo item). 

Por fim, o perfil dos entrevistados nos revela que existe uma heterogeneidade, 

resultando em diferenciações e estratificações social, o que nos faz reforçar que o espaço 

urbano é desigual e que mesmo num mesmo bairro existem inúmeras desigualdades sócio-

espaciais. 

O próximo item revelou inúmeros processos desiguais  a partir das falas dos sujeitos 

que são reveladoras quando pensamos a totalidade dessa periferia que apresenta inúmeras 

contradições, em que alguns atores não conseguem de fato exercer a vez, a voz, vivenciando 

de fato as desigualdades, enquanto outros se autosegregam nos muros altos e utilizam o bairro 

apenas como moradia, utilizando os equipamentos públicos e a rede de bens e serviços fora da 

bairro. Existe um processo desigual, em que até os condomínios populares oferecem um 

mínimo de estrutura para que seus moradores reproduzam a lógica do espaço desigual, ou 

seja, do Jockey enquanto espaço de diferenças. Assim, de acordo com Villaça (2001:355) 

 

 

O espaço urbano é intrinsecamente desigual. O tipo de 

desigualdade mais frequentemente considerado é a 

disponibilidade de equipamentos e infra-estrutura e a qualidade 

das edificações entre o centro e a periferia, por exemplo. Essa 

desigualdade existe sem dúvida. Porém, há outra desigualdade 

tão ou mais importante como estruturadora do espaço urbano 

[...]. É a desigualdade fruto das diferenças de acessibilidade a 

todos os pontos do espaço urbano. A segregação das classes 

dominantes é um mecanismo necessário para otimizar a 

apropriação, em proveito delas, das vantagens do espaço 

desigual. 

 

 

 

4.3- Pelos muros dos condomínios fechados na periferia: análises dos dados 

 

Este item da dissertação apresenta os dados coletados a partir das entrevistas. Para 

resguardar a imagem dos entrevistados utilizaremos a terminologia entrevistado 1, 

entrevistado 2 e assim por diante até o entrevistado 10. Lembrando que seguiremos a ordem 
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do perfil dos mesmos conforme já apresentamos no item anterior. Faremos análises das 

entrevistas com a dinâmica do bairro.  

 

 

4.3.1- Sociabilidade a partir das entrevistas dos moradores dos condomínios 

 

 Em relação à sociabilidade dos moradores dos condomínios fechados as entrevistas 

nos revelaram que os moradores mesmo compartilhando do espaço com seus vizinhos- que 

possuem o poder aquisitivo próximos-, quase não estabelecem vínculos entre eles. 

Na questão da sociabilidade com os vizinhos, o Entrevistado 1 diz não ter muito 

tempo, mas que a esposa e os dois filhos tem uma relação boa de amizade com outros 

moradores. Inclusive no aniversário recente do filho, recebeu alguns vizinhos em sua 

residência. 

Ao ser perguntado sobre os locais de uso comum dentro do condomínio frequentado 

pela família,  o mesmo relata que a casa já tem toda estrutura que precisa para residir e 

também é espaço de lazer. Pondera ainda que durante os finais de semana costuma ir para 

Vila Velha no Espírito Santo, onde hoje tem uma apartamento de frente para praia.  

 No que se refere as formas de como são resolvidos os problemas quando existem no 

condomínio o mesmo relata: 

 

“Durante esses 7 anos só vi alguns problemas e que foram resolvidos a partir do momento 

que pagamos uma taxa extra de condomínio. Fora isso não existiram problemas que não 

fossem resolvidos rápidos” 

 

 

 A entrevistada 2 em relação à sociabilidade e relação com seus vizinhos destaca não 

ter muito convívio. Ela utiliza mais a casa para dormir, uma vez que trabalha muito e aos 

finais de semana costuma ir para casa dos familiares distante do centro (Goytacazes). 

 

Não tenho amizades e convívio com meus vizinhos. Chego a casa para dormir e não tenho 

contato com os vizinhos. O que posso ressaltar que vivemos tranquilos por não ouvir barulho 

e problemas aqui. [...] Meu filho as vezes quer correr no condomínio e permito que seja em 

frente de casa para não atrapalhar os vizinhos. 
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  Ela e o esposo residiam na baixada campista e existia a cultura de terem sido 

criados em casa e ainda brincar na rua, de conhecer todos os vizinhos e ter boa relação com os 

mesmos. Que a partir do momento que mudou para o Jockey Club perdeu a questão da 

afinidade com vizinhos e com toda socialização que existia antes de morar em um 

condomínio. 

 

O entrevistado 3 destacou que não tem amizade com os vizinhos e sempre que 

possível aproveita para conversar a respeito das melhorias para o condomínio. Tem o desejo 

de ser síndico e promover eventos para juntar os moradores. 

 

Minha vontade é criar festas aqui no condomínio. Os moradores não desejariam sair de casa 

porque o condomínio teria comidas e bebidas aos finais de semana. Assim seríamos amigos. 

 

A fala dele destaca a falta de convívio entre os moradores.  

 

As entrevistadas 4, 5 e 6 residem no mesmo condomínio (Parque Guarani) e quase não 

fazem uso das áreas de usos comum no condomínio. 

A entrevistada 4 destaca não ter tempo para socializar com os vizinhos, mas que tem 

uma boa relação com os mesmos.  

Já a entrevistada 5 utiliza destaca conhecer alguns moradores pois toda tarde desce 

com o filho para brincar no condomínio. 

 

Eu vejo os vizinhos e cumprimento todos eles. Acho que por eu não trabalhar fora tenho uma 

visão privilegiada de todos que moram aqui. Acabo sabendo quem tem filhos, quem não 

trabalha e até quem trabalha. [...] as pessoas aqui não falam muito com as outras. Parece 

que vivemos distante um dos outros e olha que é porta com porta. 

 

A entrevistada 6 é policial militar e em nossas conversas destacou que não fala para 

os vizinhos sobre a profissão e que poucos sabem. 

 

Eu como policial não gosto de ficar compartilhando nem aqui e nem em redes sociais sobre a 

minha profissão. Me sinto mais segura em um condomínio fechado. Não tenho nada contra os 

meus vizinhos, mas conheço muito mal os moradores do meu andar. Eu também não uso 
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muito o condomínio. Tenho medo. Conheci o medo quando entrei na Polícia Militar do Rio 

de Janeiro. Tenho medo das pessoas. [...] Meus amigos é a minha família que me permite ser 

eu.  

 

O relato da entrevistada 7 destaca a visão da mesma que analisa o condomínio 

fechado com espaço de enclausuramento e falta de liberdade. Destaca ainda a falta de 

sociabilidade com os vizinhos. Um fato novo se refere a fala dessa entrevistada no que  

menciona ao que mudou a partir do momento que passou a residir em um condomínio. Ela 

relata que: 

 

“Eu sempre morei em casa fora de um condomínio fechado. Vejo que as pessoas não tem 

interação com as outras. Além disso me sinto prisioneira com tanta regras que estabeleceram 

aqui. Eu sinto falta da minha liberdade em casa”. 

 

 

A entrevistada 8 mudou para o condomínio após casamento. O seu noivo já residia no 

bairro e viu a possibilidade de comprar a casa. Segundo ela, o bairro é muito bom e muito 

mais tranquilo em termos de violência do que o Parque Prazeres. Para ela morar num 

condomínio foi um sonho, pois o seu marido trabalha embarcado e fica 15 dias fora de casa, 

então a mesma se sente mais segura. 

Não utiliza os espaços em comum no condomínio por não ter muito tempo, e ainda 

que nunca presenciou problemas no mesmo. Ela diz ter uma boa relação com os vizinhos e 

que utiliza muitos serviços no bairro como farmácia, drogarias, açougues e mercados.  

Em relação à sociabilidade a entrevistada 9 não tem muito a destacar. A mesma não 

se sente muito pertencente ao condomínio que reside. Comprou o imóvel para investimento e 

por motivos de morar com o namorado resolveu ir para esse condomínio popular, uma vez 

que anteriormente residia com os pais num de alto padrão. 

 

Esse condomínio é bom, mas não atende todas as minhas necessidades. As minhas coisas 

estão na casa dos meus pais. Não conseguiria colocar aqui nesse espaço pequeno. [...] não 

tenho nada a destacar desses moradores daqui. Não convivo com eles e sei nome de apenas 

alguns. Fecho a minha porta e não vejo ninguém mais. 
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 A entrevistada 10 em questão à sociabilidade no condomínio ainda não se sente a 

vontade em relação aos outros vizinhos. 

 

Acho que construímos esse afastamento uns com os outros. Eu tenho contato com algumas 

vizinhas que me ligam para fazer unhas, mas sempre fazem aqui em casa. Isso é para eu não 

saber o que elas têm em casa. Eu queria muito que fizéssemos coisas juntos, todos os 

vizinhos. 

 

As falas dos entrevistados nos revelam elementos que se estruturam nas residências 

dentro dos condomínios fechados mostrando que existem entre os moradores comportamento 

de afastamento quando o assunto é a vivência dentro dos condomínios. 

Os espaços de usos coletivos são pouco frequentados pelos moradores. Observamos 

que há um afastamento, desconhecimento de quem é o seu vizinho, pois não há entre os 

moradores uma sociabilidade. É como se o residir em um condomínio fosse sinônimo de 

espaço apenas, e não de pertencimento com o lugar de moradia. 

Quando analisamos de fora dos condomínios percebemos que os semelhantes 

optaram por residirem entre eles, todavia quando consideramos dentro dos muros altos,  o que 

alcançamos é esse mesmo grupo “semelhantes entre si” se tornarem estranhos entre eles. 

Destacamos então que nas relações de vizinhança entre os intramuros, que um grupo mesmo 

que homogêneo- como o caso dos moradores dos condomínios fechados- podem ser muito 

heterogêneos com relação a sociabilidade com seus vizinhos. 

Verificamos que há um estranhamento e distanciamento não só com os “de fora” do 

condomínio como com os próprios, os “de dentro”. Conforme Lopes (2008) que estudou a 

sociabilidade de moradores de condomínios fechados em Recife constatou que ao invés de 

haver uma coletivização por parte dos moradores, o que se fortalece é a individualização. 

 

 

 

 

4.3.2- Escolha pelo bairro e condomínio: A dinâmica nos muros altos 

 

Neste tópico analisamos a partir das entrevistas a escolha por residirem no bairro e a 

preferência pelo condomínio fechado como opção de moradia. 
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O entrevistado 1 reside há 7 anos no condomínio Remanso do Paraíba, veio para a 

cidade por motivo de ter “negócios” no município. Não quis especificar que tipo de negócios, 

mas está relacionado ao seu trabalho. O mesmo relatou que antes de morar em Campos já 

existiam alguns amigos e que um deles indicou a casa no condomínio, e então, ele gostou e 

comprou. Relata ainda: 

 

“Eu fui criado em uma cidade pequena do Espírito Santo (Muqui) durante minha infância e 

adolescência e fui fazer faculdade em Vitória. Depois que saí da minha cidade nunca mais 

voltei por motivos de trabalho”. 

 

O mesmo relata que inúmeros foram os motivos de escolher residir em um 

condomínio fechado; 

 

“Eu já morava em um condomínio fechado, mas que era vertical. Hoje gosto de morar neste 

condomínio por trazer as lembranças de morar em casa. Agora moro em casa e com a 

segurança de um condomínio”. 

 Ao ser perguntado sobre equipamentos públicos e serviços no bairro as repostas 

foram a seguintes: 

 

“Minha família tem plano de saúde. Utilizamos a rede de serviços de saúde particular. Agora 

mercados e padarias e ainda farmácias, usamos na Pelinca, pois minha esposa frequenta por 

motivos de trabalho”. 

 

Ele reconhece que o condomínio é muito próximo ao centro. Fala ainda que se 

dependesse do transporte público, ficaria ruim, uma vez que não observa linhas de ônibus 

passando para o centro. Ele ainda discorreu não saber se o condomínio se localiza no Jockey 

Club, Horto ou Martins Lage. No que se refere aos motivos que o fez escolher o condomínio 

fechado, ele relata:  

 

“Essa cidade sempre foi violenta por causa da economia. Então morar em um condomínio 

fechado é a melhor opção. Não colocaria minha família em risco. A violência aqui está igual 

a Vitória. Quero proteção”. 
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A entrevistada 2, reside no Hybiscus há 9 anos. A mesma, por ser jornalista, pediu 

para olhar o roteiro de entrevista e para que a fala dela fosse corrida no sentido de abranger 

todas as respostas. Explicamos ser um roteiro apenas para nortear a entrevista, mas que todo 

relato era de muita relevância.  

A entrevistada é mestre em gestão das cidades e relatou ter um olhar diferente para o 

bairro. Ela relata que diversos foram os fatores que a fez morar em um condomínio fechado, 

mas que as facilidades na época foram maiores do que em uma área nobre questão da 

segurança foi primordial para a escolha de morar em condomínio. Assim relata: 

 

“Morava em Goytacazes e fui criada em um espaço rural. Brincava na usina. Meu filho não 

vivenciou essa experiência. Pensei em dar o máximo de segurança para ele numa zona 

urbana...eu não posso me prestar a morar em uma casa. Sou servidora federal e o meu 

esposo é advogado empresarial. Levamos mais tempo fora do que em casa...precisamos 

pensar na violência”. 

 

A entrevistada não utiliza de equipamentos públicos no bairro, todavia utiliza os 

serviços do bairro como padarias, mercados. Pratica ainda atividade física na academia do 

bairro. Destaca ser o Jockey muito próximo ao centro e que o mesmo vem se tornando cada 

dia mais relevante. 

 

“vejo que o meu bairro está cada dia melhor. Asfaltaram as ruas, mas em frente ao meu 

condomínio não chegou o asfalto”. 

“em minha opinião o Jockey oferece tudo que um morador precisa. Sá tenho medo de entrar 

para o Novo Jockey porque as casinhas fizeram o bairro mais violento”. 

 

O entrevistado 3, é residente há aproximadamente 6 anos no condomínio Village do 

Sol. Ele é servidor público municipal. Morador antigo do bairro destaca que praticamente 

todas os serviços utiliza do bairro mesmo. 

 

“Só não uso o serviço de saúde” 
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O mesmo escolheu residir em um condomínio fechado pelas facilidades de 

financiamento primeiro com a construtora e depois com a Caixa Econômica Federal. Utiliza 

os espaços do condomínio como a piscina e o salão de festas. Tem uma boa relação com os 

outros moradores. No que se refere aos problemas dentro do condomínio, relatou dois casos. 

 

“Um problema foi uma obra que a vizinha começou a fazer de um muro baixo na frente da 

casa. Ela sabia muito bem que não podia. Reclamamos e ganhamos. Ela teve que desfazer o 

muro e hoje ela fala entre os dentes com a gente. Teve também a empregada da ultima casa. 

Ela mora nas casinhas e quando a dona da casa não estava ela trazia as filhas e sobrinhas 

para usar a piscina. Logo avisamos na portaria para não deixar entrar”. 

 

As entrevistadas 4, 5 e 6, residem no mesmo condomínio sendo a primeira residente 

há 4 anos, a segunda há dois anos e a terceira 4 anos. A entrevistada 4 é servidora pública e já 

era moradora do bairro antes. Escolheu o condomínio por residir muitos anos de aluguel. Viu 

o empreendimento como uma oportunidade e por ser no bairro que sempre morou. A 

entrevistada 5 residia no bairro vizinho (Penha). O noivo na época comprou o apartamento e 

então eles casaram já com o apartamento. Ela relata não ter opinado na opção de moradia. Já a 

entrevistada 6 veio de um bairro mais distante, mas que gostou muito do empreendimento 

pela localização, conforto e segurança. A mesma é policial militar. 

As entrevistadas 4 e 6 não utilizam da estrutura do condomínio, já a entrevistada 5, 

por ser do lar, tem uma socialização maior com outros moradores dos condomínios e toda 

tarde utiliza a área externa para andar com o filho e brincar. 

Ambas entrevistadas ressaltam utilizar os serviços do bairro como mercados e 

padarias. E ainda destacam gostar do bairro pela infraestrutura que ele fornece com 

lanchonetes, farmácias e outros serviços. 

Ambas destacaram que depois que passaram a residir em um condomínio fechado 

sentem mais segurança. 

 

“Esse condomínio me oferece espaço e tranquilidade. Me sinto segura aqui” (Entrevistada 

5). 

 

“Esse condomínio não é um Privilége (se referindo ao alto padrão em frente a UENF), mas 

tenho o privilegio de ter porteiro e câmeras. Assim tudo fica mais seguro” (Entrevistada 6). 
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“Aqui os mecanismos de segurança são bons e os vizinhos também são de boa índole” 

(Entrevistada 4). 

 

As entrevistadas 7, 8, 9 e 10 residem no condomínio Vida Boa, sendo que a 9 e 10 

já eram moradoras do bairro anteriormente ao residir no condomínio, já a 7 residia no bairro 

vizinho (Penha) e a 8 no Parque Prazeres (Guarus). 

Ambas as moradoras residem há aproximadamente 4 anos no condomínio. 

A entrevistada 7 escolheu o condomínio por ser casa e pelo subsídio que ganhou do 

governo na época e ainda por ser um bairro próximo ao que morava antes. Ela destaca que 

com as obras que liga o bairro Jockey a Penha, consegue quase que diariamente passar na casa 

da mãe. Para ela o condomínio é seguro pelos motivos da portaria funcionar 24horas e pelos 

sistemas de monitoramento em todo o condomínio, no entanto retrata que perdeu a 

privacidade. No que se refere ao bairro usa pouco os serviços, pois por frequentar o bairro que 

morava anteriormente acaba por aproveitar dos serviços desse bairro. 

Em sua opinião o Jockey se localiza próximo ao centro, principalmente quando não 

utiliza a avenida 28 de marco para o trajeto. 

Para ela o bairro oferece muita infraestrutura e serviços para a população como posto 

de saúde, escolas, creches, ruas asfaltadas, sistema de esgoto, mercados, farmácias, padarias e 

com preços melhores que do centro por se localizar em uma área periférica.  

O Jockey Club segundo a entrevistada 8 é muito distante do centro, gostava mais do 

acesso do bairro anterior. Diz ter que andar muito para pegar ônibus, por não passar ônibus 

em sua rua. Ela depende com frequência do transporte publico, pois estuda. 

A entrevistada 9 falou conhecer muito o bairro. Que antes de morar nesse 

condomínio, morava no condomínio Hybiscus com os pais. Resolveu comprar esse imóvel a 

princípio para investimentos visto que estava acompanhando o crescimento e a valorização 

que o bairro estava passando principalmente com a questão do Porto do Açú. 

 

“Eu sou engenheira. Observei que o meu bairro estava crescendo e esse foi o motivo da 

compra. Pensei em alugar para o pessoal do Porto só que acabei morando com meu 

namorado. Eu pago a casa e ele arca com as outras despesas da casa”. 
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Mesmo sendo moradora quase não utiliza os serviços do bairro e nem os 

equipamentos. Ela utiliza mais os serviços que o centro oferece, por já trabalhar na área 

central do município. Relata ainda chegar ao centro em cerca de 10 a 15 minutos de carro e 

por tal motivo acha o acesso muito rápido e próximo. 

Tem uma boa relação com a vizinhança e que somente observou um problema no 

condomínio que era som alto depois das 22 horas, mas que foi logo resolvido pelo sindico. 

A fala da entrevistada relata bem os processos desiguais que existem no espaço 

urbano. Encontramos disparidades as quais são visualizadas de forma negativa para os que 

podem pagar por determinado lugar dentro do espaço. Infelizmente essas formas de produção 

e apropriação do espaço urbana acentuam processos desiguais como a própria segregação 

sócio-espacial. 

A entrevistada 10 já residia no bairro, entretanto de aluguel. Morar nesse 

condomínio para a mesma foi uma oportunidade de ter a casa própria com uma prestação 

acessível a renda familiar. Para ela não foi a questão em si de morar em um condomínio 

fechado, mas a oportunidade, uma vez que as casas no bairro tiveram um aumento de valor.  

Ela relata que na época estava pesquisando muitas casas e todas com valores acima 

das condições. Aproveitamos e perguntamos se essa valorização da casa estava associada a 

quais fatores, ela logo responde que ao Porto do Açú. O que corrobora com nossas análises 

que muitos empreendimentos se beneficiaram do discurso do porto para especular e vender 

esse espaço. 

A mesma discorre que sempre gostou do bairro e que utiliza ate hoje o posto de 

saúde na pracinha do Jockey e o comércio. Destacou a presença do Super Bom supermercados 

ter sido implantado no bairro o que facilita as compras e o acesso dá para fazer até de bicicleta 

sem depender do transporte público. 

De acordo com os relatos dos entrevistados moradores dos condomínios entendemos 

muitos processos existentes no espaço periférico. Conforme Sposito (2013), muitos são os 

agentes responsáveis pelas situações sócio-espaciais que acabam por gerar a segregação e a 

autosegregação. Ela afirma que são os proprietários de terras, incorporadores, corretores de 

imóveis, poder público, entre outros. 

Analisamos ainda que além desses agentes, os grupos sociais (CORRÊA, 2013) 

exercem importante papel no processo de produção do espaço. Com o olhar para a periferia 

em estudo identificamos que para esses agentes (neste caso os moradores dos condomínios 

fechados) a habitação é uma questão fundamental e visa suprir diferentes desejos e interesses 
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que estão diretamente relacionados à posição que esses agentes se encontram dentro de um 

„status”. 

Percebemos que para esses grupos a moradia é revestida do valor de uso, embora 

observamos que também esteja para alguns embutido o valor de troca. Alguns pensam a 

moradia como promotores imobiliários. 

Nesta periferia ao observarmos as transformações no espaço urbano, principalmente 

pela presença de inúmeros condomínios fechados, notamos ainda as práticas descontínuas e 

diferenciadas no espaço urbano. 

De acordo com nossas análises e com base em Corrêa(2000) existe uma 

autosegregação de uma classe que pode pagar para morar nos condomínios fechados e esse 

processo acaba por intensificar a segregação dos segmentos que residem no bairro, entretanto 

fora dos condomínios fechados. Essa autosegregação é uma atitude de isolamento intencional, 

uma vez que as classes que residem nesses espaços se atraem voluntariamente em suas 

residências demarcando o espaço de lazer, consumo de forma exclusiva. 

 Esse panorama compreendido acima a partir das entrevistas e com base em Sposito 

(2013) nos deu base para entendermos que a segregação e autosegregação é na verdade um 

movimento que alimenta o outro. Para essa autora; 

 

Não se trata, assim, apenas de duas formas de segregação 

diametralmente opostas entre si, perspectiva que emerge, 

quando se consideram as ações dos sujeitos sociais envolvidos 

nas ações de segregar, de um lado, e a condição de se sentir 

segregado de outro. (SPOSITO, 2013:70) 

 

 

Sposito (2013)  pondera ainda que no processo de segregação e autosegregação 

existem resultados, sendo os mesmos de duas vertentes: em que existem os que segregam e os 

que são segregados e, ainda os que estão na esfera segregada e os que não estão. 

Esses moradores estabeleceram determinado status por residirem dentro dos muros 

altos.  

Essa realidade se assemelha aquela narrada por Villaça (2001) ao entendermos que 

os condomínios fechados já estão presentes na realidade das cidades e se constituem como um 

novo tipo de prática socioespacial a qual tende a desenvolver significativas transformações no 

tecido urbano. Essas mudanças estão relacionadas além do plano da configuração espacial, 
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todavia ainda no que se refere ao desenvolvimento das interações e relações entre os diversos 

grupos sociais. 

Corrêa (2013) retrata ser a segregação resultado no espaço urbano da necessidade de 

existência distintas entre grupos sociais no espaço. Na dinâmica desse espaço periférico, 

Jockey club, o mercado imobiliário se beneficiou, aprofundou a especulação e criou 

diferenciações no valor da terra.  

Na dinâmica da produção desse espaço conseguimos visualizar simultaneamente as 

relações sociais que estão acontecendo no mesmo. Há processos desiguais, um deles é a 

intensificação da fragmentação espacial a qual é apresentada por um conjunto de fenômenos 

nesse espaço, ou seja, a dinâmica dessa periferia apresenta um conjunto de processos que 

envolve as vulnerabilidades como pobreza, tráfico de drogas (conforme identificado em 

conversa com moradores antigos), conflitos urbanos, segregação residencial, sócio-espacial e 

autosegregação (que é uma estratégia dos que podem pagar a partir da justificativa da  

violência). 

A dinâmica deste espaço urbano periférico com a presença de inúmeros 

empreendimentos imobiliários, infraestrutura promovida pelo Programa Bairro Legal gerou 

mais disparidades por haver uma lógica de lucro por parte dos agentes imobiliários e em 

coadunação com o poder público, produzindo uma organização espacial desigual que tem 

impacto para as populações de menor poder aquisitivo. 

  

 

 

4.3.3- Estigma sobre o bairro e Segurança: análise das falas dos moradores dos condomínios 

 

 

 Observamos ao longo do nosso estudo que a violência no município de Campos dos 

Goytacazes cresceu drasticamente. Segundo dados do blog do Pedlowsk no mapa das cidades 

mais violentas do mundo, Campos se apresenta como a 45ª. Um dado muito relevante visto 

que ela- cidade média-  ultrapassou muitas metrópoles brasileiras e mundiais. A partir desse 

dado, o medo tem se apresentado cada vez mais como fator que interfere no espaço e na vida 

urbana. Os condomínios fechados são um exemplo dessas mudanças no espaço e que se 

tornou opção de moradia para os que vivenciam o sentimento de insegurança dentro da 

cidade.  
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Neste  item analisamos os discursos e justificativas dos que residem nos condomínios 

fechados no jockey Club, analisando a vivência cotidiana, as relações com o espaço e, ambas 

relacionadas com a violência e o medo. 

  

 O entrevistado 1 nos relata sobre o condomínio, bairro e violência. 

 

“Essa cidade sempre foi violenta por causa da economia. Então morar em um condomínio 

fechado é a melhor opção. Não colocaria minha família em risco. A violência aqui está igual 

a Vitória. Quero proteção”. 

 

Já podemos destacar o discurso da violência que é impregnado para que as pessoas se 

tornem consumidores/moradores dos muros altos. Sendo, neste caso, que ele pode pagar por 

residir em empreendimentos alto padrão. 

Ele não reconhece que o bairro ofereça serviços essenciais para seus moradores 

porque pelo pouco que ele passa por esse espaço, não acha que seja bom. Relata que nos 

jornais locais são muitos crimes praticados no bairro Jockey Club. E mesmo com a violência 

gosta da cidade de Campos por ter um conjunto de universidade e que isso é bom para o 

município. 

Na entrevista o mesmo faz o seguinte relato: 

 

“Eu acho que a cidade é grande e com muitas terras sem utilidade. Temos que fazer a 

população crescer e construir muitos condomínio. A economia da cidade precisa disso”. 

 

 Ele continua relatando que o condomínio tem uma dinâmica própria. É como se fosse 

uma cidade, mas sem os conflitos urbanos. 

 

Se os moradores do condomínio reclama de alguma coisa aqui dentro, estão errados. Aqui é 

uma cidade sem problemas, com harmonia. Estamos fora da área de risco que os moradores 

de casas fora do condomínio estão passando. Muitos roubos em residências está causando 

pânico na população. 

 

A entrevistada 2 relatou que o programa Morar Feliz ao ser implantado no Jockey 

fez com que os moradores ficassem com medo de percorrer determinadas ruas no bairro. 
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Percebemos que essa moradora criou todo um estigma no que se refere aos moradores desse 

conjunto habitacional. 

 

Perguntado- entrevistado 3- sobre o Morar Feliz o mesmo relata: 

 

“Não tenho nada contra essas pessoas. Comprei a casa e não existia essas casinhas aí. Tudo 

isso foi culpa da Rosinha (ex prefeita) que poderia colocar no final do Novo Jockey. Eu 

chego a casa e tenho que diminuir o farol do carro e da moto”. 

 

O condomínio Village do Sol está localizado quase em frente ao Morar Feliz do 

Novo Jockey, por isso o entrevistado relata que comprou a casa antes da implantação do 

condomínio.  

Percebemos que ainda existem estigmas quanto ao conjunto habitacional Morar 

Feliz, que faz referencia  a violência atrelada aos moradores. Tanto que o entrevistado relata: 

 

“Antes não existia esse perigo no bairro, o bairro era muito bom e tranquilo”. 

 

Em relação as entrevistadas 4, 5 e 6, ambas falaram sobre o programa Morar Feliz. 

A entrevistada 6 destacou que esse programa no lugar de dar qualidade de vida e casas dignas 

fez com que os moradores sofressem mais por serem rejeitados pela sua condição de pobreza.  

 

“Esses moradores estão sofrendo por terem vidas diferentes das nossas. Nessas casinhas tem 

pessoas do bem que tem que conviver com o mal. Eles não tem casas dignas, são rejeitados 

pela sociedade porque a população acha que todos das casinhas são bandidos”. 

 

A entrevistada 4 ressalta que o bairro ficou muito perigoso depois das casinhas. E a 

entrevistada 5 diz ser as casinhas uma possibilidade para os roubos aumentarem no bairro. 

Percebemos que o programa Morar Feliz é visto de uma forma negativa também por 

essas moradoras. Entendemos ainda que a causa da insegurança urbana é um argumento que 

determinados grupos sociais utilizam para residir em condomínios fechados, o que caracteriza 

a autosegregação que faz com que esses grupos se sintam diferentes de outros. Assim, é o 

próprio caso dos moradores dos condomínios que se sentem diferentes dos do morar Feliz e 

com os do próprio bairro.   
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As entrevistadas 7, 8 e 9 destacam a violência no bairro. 

No que tange a localização do Morar Feliz no Novo Jockey ela- entrevistada 7- 

pondera: 

 

“A prefeita pensou na população. Esse povo merece ter um lugar para morar. Não ter teto é 

muito ruim. Os ricos não gostam desses moradores. Eu tenho pena desse povo que já sofre 

faz tempo”. 

 

[...] esse povo sofre...aí vem um outro que também nas casinhas e não prestam. Eles causam 

baderna no bairro. Vejo um povo vagabundo que não querem saber de trabalhar. Uns 

homens exploradores de mulheres e uns que ficam na esquina sabe lá fazendo o que. [...]só 

nós sabemos o que passamos aqui. Drogas, crimes. [...] tenho pena dessa população, mas 

tenho mais pena de quem não mora nas casinhas que tem que andar nas suas com medo para 

não ser assaltado de uma hora para outra. 

 

A entrevistada 8 mudou para o condomínio após casamento. O seu noivo já residia 

no bairro e viu a possibilidade comprar a casa. Segundo ela, o bairro é muito bom e muito 

mais tranquilo em termos de violência do que o Parque Prazeres. Para ela morar num 

condomínio foi um sonho, pois o seu marido trabalha embarcado e fica 15 dias fora de casa, 

então a mesma se sente mais segura. 

O bairro segundo ela é muito distante do bairro, gostava mais do acesso do bairro 

anterior. Diz ter que andar muito para pegar ônibus, por não passar ônibus em sua rua. Ela 

depende com frequência do transporte publico, pois estuda. 

Ao se referir sobre o Morar Feliz, a mesma relata: 

 

“O Morar Feliz é muito perigoso porque são muitas casas juntas, pessoas de muitos bairros 

no mesmo lugar. Tenho medo de passar por lá. Pego ônibus com eles e escuto muitos 

palavrões e coisas ruins” 

 

A entrevistada 9 no que se refere ao Morar Feliz, relata: 
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“Quem mora no condomínio não vê a população que mora nesse lugar. Eles não me fazendo 

mal, não tenho nada contra. Quero apenas segurança para minha família. Não passo pela 

rua dessas casas”. 

 

Já a entrevistada 10 também relata a violência atrelada ao Conjunto habitacional 

Morar Feliz. Quando perguntada sobre o Morar Feliz no bairro, ela relata: 

 

“Aqui virou uma violência só com essas casinhas. Rosinha poderia colocar todas as casinhas 

em Guarus, bem longe. Essas casinhas só serviu para sujar aqui”. 

 

 As entrevistas revelaram que o município é visto pelos entrevistados como violento e 

por conseguinte, o próprio bairro. Eles atribuem as casas do Morar Feliz a culpa pelo aumento 

da violência no Jockey Club. 

De acordo com Kahn (2005) a concentração espacial da violência é vista em diversas 

cidades com sua dinâmica própria, mas que há uma concentração de tal violência em áreas 

periféricas. Um dos fatores de acordo com este autor é a precariedade e má distribuição de 

equipamentos públicos no espaço periférico que acaba por deixar a população periférica ainda 

mais vulnerável do que já são. Não obstante, este autor destaca outros fatores na periferia que 

a torna violenta, como: desemprego, tráfico de drogas, crescimento populacional, entre outros. 

Analisamos que na própria periferia com a sua dinâmica sócio-espacial, o sentimento 

de insegurança e medo são justificativas de comportamento de seus moradores, inclusive da 

opção de morar nos condomínios fechados. 

Ao longo das falas nas entrevistas percebemos  que os mesmos  justificam os aparatos 

e mecanismos de segurança como uma possibilidade de proteção contra a violência urbana. 

Percebemos que esse sentimento de insegurança e medo está imbricado ao mesmo 

tempo com a vontade de pertencer ao lugar, ou seja, o bairro que deveria ser um lugar de 

espaço público para a interação, se tornou para esses moradores – condomínios- espaço para 

ação, lugar de pouca sociabilidade, de pouca experiência. 

O medo acrescido dos processos de separação e afastamento social, favoreceu assim, 

para a criação de imagens estereotipadas de um agente que produz a violência. Destacamos 

que a produção e reprodução desses estigmas acabam por recaírem sobre moradores de 

habitações populares, neste caso, o Morar Feliz do Novo Jockey. As narrativas relatam que os 

moradores dos condomínios atribuem o aumento da violência do bairro depois da implantação 
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do Conjunto Habitacional Morar Feliz. Os moradores desse conjunto habitacional não são 

vistos apenas como pobres, vivenciam os estigmas cotidiano e são apontados como 

responsáveis pelo aumento da violência no bairro. 

Os moradores dos condomínios por não conviverem com os moradores do Morar Feliz 

acabam por reforçar visões preconceituosas aos residentes desse conjunto habitacional. 

Percebemos que a perda da qualidade de vida dentro dos muros altos se tornaram 

constantes. Devemos destacar que por trás da insegurança, existe o discursos construído pelos 

agentes responsáveis  pelas vendas dos empreendimentos fechados, via uma vertente 

especulativa que acaba por reproduzir e reforçar as desigualdades e os processos sócio-

espaciais no tecido urbano. 

No contexto deste discurso construído analisamos que esse medo tende a crescer, 

prosperar. Nossas análises corroboram com Souza (2008)  quando o mesmo discorre sobre 

Fobópole. Este autor destaca que é uma cidade, entretanto seus habitantes sofrem de 

ansiedade por causa da violência e do sentimento de insegurança e medo. Essas cidades 

pensando de acordo com Souza (2008) e com nosso objeto de estudo, são justamente as 

cidades cercadas, fragmentadas onde o medo aumenta. São fobópoles por excelência. 

O aumento da violência no bairro corroborou para fomentar ainda o isolamento 

espacial e social por parte dos moradores. 

Entendemos com base nos nossos estudos que residir atrás dos muros altos nessa 

periferia- nos espaços vigiados e privilegiados- trazem de certa forma “status”, entretanto 

perde-se a sociabilidade, a vivência nos espaços públicos. Existe sim a violência, mas há 

acima disso discursos s do capital imobiliário, em sua vertente especulativa, que intensifica 

ainda mais a insegurança urbana para que os empreendimentos sejam vendidos, uma vez que 

os condomínios fechados são produtos comprados no mercado e tem valor, é lucrativo para os 

agentes imobiliários. 

As narrativas dos moradores dos condomínios nos revelam muitos processos os quais 

analisamos de forma ampliada. Uma das questões se baseia nas ofertas que os 

empreendimentos proporcionam aos seus moradores, sejam eles de alto, médio padrão e até os 

populares, o que faz com que esses moradores se sintam diferentes dos que residem fora dos 

condomínios e evitem a proximidade com o diferente, evidenciando, explicitamente, o 

processo de autosegregação. 
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Compreendemos que a autosegregação que por muito tempo era privilégio das classes 

altas (VER FRY E DUARTE, 2006) se abrangeu e tornou-se objeto de desejo das classes 

médias. 

As entrevistas revelaram que os moradores dos condomínios médio padrão e os 

populares- que não é uma classe hegemônica , mas que faz parte da ascensão de uma classe 

média- querem os benefícios de uma classe mais abastada. Um desses  benefícios é o morar 

nos muros altos, mesmo com custos mais elevados, o que recai sobre o orçamento familiar. 

Por trás de toda um discurso percebemos que o espaço, neste caso, a periferia em 

estudo, tem presenciado mudanças, principalmente pela presença de inúmeros condomínios 

fechados, o que contribuiu para os processos de fragmentação desse espaço, autosegregação e 

a intensificação da segregação sócio-espacial. 

 

 

 

  

4.4- Desigualdade lado a lado: O Programa Morar Feliz a partir das entrevistas 

 

 

Neste item vamos analisar os processos sócio-espaciais a partir das entrevistas com 

os moradores do Conjunto habitacional no Novo Jockey. 

 

 

4.4.1-Residir no Morar Feliz: relatos dos moradores 

 

Como analisamos anteriormente, a periferia Jockey Club vem sofrendo nos últimos 

anos fortes intervenções urbanas e a presença de equipamentos urbanos intensificando os 

processos de valorização desse espaço nos circuitos do capital imobiliário, em sua vertente 

especulativa, dialeticamente, produzindo e reforçando as desigualdades nesse tecido urbano. 

Ao longo das pesquisas nesse espaço e das falas dos entrevistados do Morar Feliz 

percebemos que os mesmos se sentem desiguais por estarem localizados em um bairro que 

historicamente sempre foi periférico e esquecido e hoje já ganhou uma projeção e valorização. 
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Assim, antes de apresentarmos as entrevistas com dez moradores do Programa Morar Feliz 

Jockey, apresentaremos um breve relato deste programa. 

O Programa Morar Feliz data o ano de 2011 a partir do decreto nº 055/2011 o qual 

estabelece os critérios que estabelece o perfil dos beneficiários das habitações. Destacamos a 

partir das leituras em Arruda (2013) que antes mesmo do decreto, esse programa já havia sido 

pensado. 

Essa autora destaca que o ano de 2007 com as fortes enchentes vivenciadas no 

município, os moradores que viviam em área de risco foram muito atingidos e que no ano de 

2008 ainda sob o impacto das mesmas, a candidata a prefeita da época desenvolveu um 

discurso político de uma política habitacional com a construção de 10 mil casas populares que 

chamaria Morar Feliz. Esse programa segundo estudos de Arruda (2013) já havia sido 

implementado no período de seu governo no Estado do Rio de Janeiro como programa 

popular de habitação através as CEHAB/RJ que era o morar feliz por 1 real, não com a 

projeção que fizeram do Morar Feliz no município de Campos. 

Ao assumir a gestão municipal em 2009, a prefeita assume o seu compromisso com a 

construção das casas populares. Tanto que o ano de 2011 foi emblemático a partir do decreto 

nº055/2011 que destinava os critérios para a participação das famílias nesse programa 

habitacional. As mesmas deveriam está residindo a pelo menos 5 anos no município, serem de 

baixa renda e estarem previamente cadastradas a Secretaria de Família e Assistência Social do 

Município. Sendo os critérios: 

 

I- Ocupando moradias irregulares em áreas de risco 

devidamente comprovadas por laudo emitido pela Defesa Civil 

Municipal;  

II- Vulneráveis socialmente, devidamente comprovadas através 

de relatório socioassistencial emitido por técnico da Secretaria 

Municipal da Família e Assistência Social; 

III- Oriundas do Programa SOS Habitação e que não tiveram 

seus imóveis recuperados, após devida análise socioassistencial 

feita por um técnico da Secretaria Municipal da Família e 

Assistência Social. (DOM- PMCG, Art. 3º do Decreto 

055/2011) 

 

 

Importante destacarmos que esse programa foi todo gerido autonomamente com 

recursos municipais advindos dos royalties do petróleo, não tendo participação de nenhuma 

outra espera de governo. 
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Os moradores entrevistados do Conjunto Habitacional do Novo Jockey foram dez, 

sendo oito mulheres e dois homens, conforme apresentado anteriormente. Um fator relevante 

foram os relatos das duas entrevistadas que vieram do Parque Aldeia (Guarus) as quais 

destaca que o Novo Jockey é muito longe de “tudo”, ou seja, do centro e dos melhores lugares 

da cidade. Percebemos assim que os moradores de Guarus tem um olhar diferenciado por 

questões culturais e ainda por considerarem Guarus um espaço central e que ainda não precisa 

“atravessar a ponte” para ter acesso aos serviços públicos assim como os serviços do 

comércio. Destacamos que todos os entrevistados residem no Conjunto Habitacional deste o 

ano 2011. 

Destacamos a partir os relatos das entrevistas. 

A entrevistada 1, nos relatou que vivia uma vida de favor na Comunidade Tira 

Gosto, pois não é do município. Começou a morar na cidade depois de ter sido presa e 

transferida para Campos, desde então não quis mais residir em sua cidade de origem. A 

mesma nos fala que: 

 

[...] Me pegaram com muito droga e além de traficante eu também respondi por associação 

ao trafico. Hoje já paguei minha cadeia. Quando coloquei minha cara na rua, não tive 

coragem de voltar para minha cidade pequena e fazer minha mãe passar vergonha. Fiquei 

aqui na cidade e arrumei emprego e morei de favor. Ainda bem que estava cadastrada no 

CRASS e hoje moro na casinha e minha filha mora aqui também. 

 

 

Em relação aos condomínios fechados, a mesma relata que isso é normal. Relata a 

questão do Condomínio Bougainville  na avenida Alberto Lamego próximo a UENF. 

 

“Senhora, esses condomínios daqui não são iguais ao de perto da Tira Gosto. O Bougainville 

que é condomínio. O Muro é muito grande e só mora patrões lá. Esses aqui são fichinha 

perto daquele. Esse povo paga de granfino e fica até devendo condomínio (taxas). Eles não 

gostam da gente porque eles dizem que sujamos a área”. 

 

Observamos que a entrevistada 1 reconhece os estigmas que vivenciam os moradores 

do Morar Feliz, seja por parte dos moradores antigos e ainda dos que residem nos 

condomínios fechados. 
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A mesma destaca que o bairro é muito bom mas não oferece muitas possibilidades de 

serviços e de equipamentos públicos, entretanto ressalta que para serviços de entregas é muito 

ruim, pois as entregas não chegam nas casinhas. Ela relata que já ouviu pessoas falando que a 

creche e as escolas do bairro passaram a ter qualidade ruim depois que começaram a ser 

frequentadas pelas pessoas residentes no Morar Feliz. Destaca ainda a precariedade nos 

transportes públicos e da infraestrutura urbana no bairro 

 

Eu queria que aqui tivesse mais coisas para os moradores. Não temos praças e lugares para 

o lazer e ainda os ônibus são precários. 

 

 

“Pedir medicamento e lanche é ruim. Logo perguntam se é nas casinhas porque aí não 

entregam. Isso tudo é por causa da criminalidade. Onde não existe bandido? Aqui são os 

bandidos pobres e em Brasília tem os bandidos ricos (Se referindo aos políticos)”. 

 

Ela ressalta que as casas foram pensadas para pessoas com poucos filhos, mas que as 

de menor poder aquisitivo costumam ter muitos filhos. E, ainda, não pensaram em construir 

espaços de lazer para os moradores das casinhas. 

 

A entrevistada 2, era moradora da comunidade Matadouro e residia nos prédios 

conhecido com Matadouro. Com 26 anos nos relata que nunca foi a escola e que apenas sabe 

assinar o nome e fazer contas de subtração, adição e divisão.  

Gostou de residir no Novo Jockey por ser próximo a realidade que estava 

acostumada. Para ela, o único problema que o bairro apresenta é a precariedade nos 

transportes públicos. Ao se referir aos equipamentos públicos, a mesma nos conta que os 

filhos brincam no quintal pela violência que as casinhas estão vivenciando nos últimos 

tempos.  

 

“Diz ai nos jornais que aqui é violento e é sim. Minhas crianças brinca no quintal da casa”. 

 

Para ela o Morar Feliz misturou pessoas de vários bairros, e por esse motivo há toda 

uma insegurança por não reconhecer bem todos os moradores. Para ela: 
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“Juntou pessoas de Guarus, Tira Gosto, Portelinha, Ururai, Penha e tudo mais. Isso aqui 

virou uma favela misturada e perigosa”. 

 

No que concerne aos serviços do bairro, ela considera que os essenciais estão 

localizados nesse espaço, pois existem creches, escolas, comércios, mas o transporte público 

não é tão bom, pelos poucos horários e que precisa de um deslocamento até a avenida 

Presidente Kennedy para ter mais opções. Diz utilizar mais as vans, por passarem com mais 

frequência, entretanto as mesmas estão com excesso de passageiros. 

Com relação a socialização com outros moradores do bairro e dos condomínios 

fechados tivemos o seguinte relato: 

 

“Não conheço moradores dos condomínios [...] eles tem os carros deles e não pega van e 

ônibus [...] só conheço seu Y que é dono do deposito de material de construção. Ele gosta do 

povo da casinha”. 

 

Esses relatos nos deram evidencias de que o Morar Feliz foi implantado fornecendo 

um mínimo de condições de moradias, todavia a infraestrutura ficou pendente, fazendo com 

que essas populações de fato não tenham acesso a tudo que uma cidade pode fornecer no que 

tange o direito à cidade. 

É preciso lutar cotidianamente pelo direito a cidade. No caso dos moradores do 

Morar Feliz, eles conquistaram uma moradia, mas sem todas as estruturas que uma moradia 

urbana precisa, como parques, transportes acessíveis, praças, equipamentos públicos de 

qualidade, fonte de trabalho e emprego, entre outros. Na realidade, nas inúmeras idas ao 

campo para observar o espaço percebemos que não há qualidade de vida urbana. 

A entrevistada 3 e sua família sobrevivem com o BPC- Benefício Prestação 

Continuada- por ter um filho deficiente. Residia anteriormente no bairro da Lapa. Para ela o 

bairro oferece um mínimo de estrutura para os moradores, mas os serviços de saúde e de 

educação não são suficientes para atender toda a população. Ressalta ainda a insuficiência dos 

transportes públicos e a dificuldade que ela vivencia com o filho com deficiente. 

Em relação a afinidade com a vizinhança, a mesma destaca não ter problemas. 

 

“Tenho relação boa com os moradores vizinhos, com outros e não tenho relação com os que 

moram nos condomínios”. 
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Se tratando da violência do bairro o relato dela destaca os estigmas vivenciados por 

eles (moradores do Conjunto Habitacional Morar Feliz). 

 

“Aqui a gente é dignos como qualquer um [...]não é porque essa casa ganhamos que a gente 

é menor que os outros. Aqui tem bandidagem tem, só que tem morador honesto e trabalhador. 

Eles (se referindo a população em geral) acha que a gente é miserável por morar aqui. Eu 

sofro quando abro a boca para falar que moro nas casinhas. É muita vergonha que passo”. 

 

A entrevistada 4, sempre residiu em Guarus no Parque Aldeia. Ela destaca as 

dificuldades encontradas nesse conjunto habitacional. Uma das maiores dificuldades é que os 

serviços que Guarus são mais expressivos do que no Jockey, uma vez que não precisa, 

segunda ela, sair de Guarus para comprar o que o comércio oferece.  

 

“Aqui é tudo longe. Essas vans lotadas para o centro. Tenho que pagar R$2.75 para ir ao 

centro para comprar o que preciso e depois R$ 2.75 para voltar. Na Aldeia eu ia a pé para 

tudo”. 

 

Para ela o Morar Feliz deixou a desejar pois não investiu em infraestrutura e que nem 

todos por serem moradores do Morar Feliz conseguem ser bem visto pelos moradores do 

bairro. Para ela não existe uma igualdade nos uso do espaço público. 

 

“Atravessei o asfalto e fui com as crianças a praça do Jockey II e tinha gente que olhava com 

desdenho. Não pode os moradores das casinhas usar essa praça, moça? [...] eu quero ser 

tratada como todo mundo”. 

 

Esse relato a deixou emocionada, pois lembrou que nem sempre foi assim. Só de 

residir no Morar Feliz já traz estigmas. 

Em relação aos condomínios fechados ela pondera que os mesmos estão no espaço, 

mas é como não existissem, uma vez que para ter acesso aos moradores há uma fratura 

imensa, no sentido que os equipamentos de segurança promove essa separação. 

 

A entrevistada 5, antes de residir no Morar Feliz do Jockey morava na Comunidade 

do Matadouro e optou pelo Novo Jockey por ser mais próximo do bairro que morava. Em 
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entrevista sua fala foi reveladora quando ressalta que o programa habitacional municipal, 

neste caso, o Morar Feliz, estão sempre localizado em áreas periféricas. Destaca ainda que os 

moradores do Morar Feliz sofrem preconceitos por viverem nesses conjuntos habitacionais. 

Sofrem até mesmo do Poder Público que depois que alocou as famílias, não acompanhou o 

desenvolvimento e as demandas dos moradores. 

Para ela, os condomínios fechados são instrumentos de desigualdade, pois estão lado 

a lado com as desigualdades corporificadas no espaço. Analisamos assim a partir do relato da 

mesma. 

 

“Eu vejo esse condomínio fechado em frente as casinhas e começo a pensar como pode 

morar os ricos num lugar fechado de frente e frente para os pobre”. 

 

O bairro mesmo com tantas desigualdades é visto pela entrevistada como próximo ao 

centro e com serviços e infraestrutura adequadas por ser um bairro periférico. Ela utiliza todos 

os serviços que o mesmo oferece, tais como escola, posto de saúde, mercados, etc. 

 

Já o entrevistado 6 que residia anteriormente na Comunidade Tira Gosto, destaca 

que saiu de um lugar violento para outro quase que igual. Para ele o bairro apresenta toda uma 

estrutura de serviços que não perde para muitos outros. Mas destaca que a imagem que foi 

construída por meio da mídia é real.  

 

“Vivemos no meio de gente ruim e boa. As noticias fala de crimes aqui e é tudo verdade”. 

 

No que se refere as relações de vizinhança e afinidade com os próprios moradores do 

conjunto habitacional, com os do bairro em geral e os do condomínio, ele diz que tem 

relações dentro do possível com todas as pessoas. Todavia os moradores dos condomínios tem 

uma dinâmica própria que faz com que não tenha acesso aos mesmos. 

 

A entrevistada 7, residente anteriormente em Ururaí encontrou muitas dificuldades 

de residir no Jockey por ter uma cultura diferente da dela. Para ela o inicio foi difícil, mas que 

hoje gosta muito do Jockey por ser perto de tudo. Ela aproveita sua casa e a utiliza também 

como comércio o que no bairro anterior não havia possibilidade. É vendedora autônoma e sua 

renda é da venda dos seus produtos. 
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Passou a ser conhecida no conjunto habitacional e as pessoas a procuram para 

comprar roupas, calçados e acessório. Reclamou do transporte público, utiliza vans em seu 

cotidiano por sua filha estudar em uma escola em outro bairro. 

Destaca que utiliza os serviços de comércio do bairro e que costuma fazer compras 

no Atacadão (rede de mercados) na BR 101 sentido Norte. No que se concerne as dificuldades 

encontradas no dia a dia no conjunto habitacional, destaca que existe muito preconceito com 

os moradores. Ao ser perguntado sobre os preconceitos, a mesma ressalta: 

 

“Só de falar que é morador daqui as portas se fecham. Acham que somos criminosos”. 

 

Ao se tratar das reações com moradores do conjunto habitacional, com os moradores 

do bairro e dos condomínio, sua fala se concentra em não ter muito tempo para se relacionar 

com as pessoas porque trabalha muito. No que tange aos condomínio, a mesma não tem 

contato nenhum. 

 

 

O entrevistado 8, é pedreiro e veio do que chamam de Beco (Usina Santo Antônio). 

Ele começou a falar que é muito conhecido e que fez inúmeros trabalhos de pedreiros para os 

mesmos. Analisa que os moradores dos condomínio já tem toda uma estrutura de lazer dentro 

do condomínio e por isso não precisa nem sair, se não quiserem. Em relação aos moradores 

do bairro e do conjunto habitacional também destaca a boa relação. 

Já em relação aos problemas encontrados no conjunto habitacional, destaca a não 

haver problemas que sejam relevantes para atrapalhar a vivência dos moradores.  

 

“as dificuldades que encontramos aqui são normais. Gostamos de resolver as coisas aqui 

mesmo (se referindo a quaisquer problemas que surgem dentro do conjunto habitacional)”. 

 

Gosta do bairro e da sua localização. Pensa que praticamente tudo que precisa 

consegue ser encontrado nesse espaço. Sua família tem acesso a escola no Jockey e também 

usa o posto de saúde. 

 

 A entrevistada 9, não é muito satisfeita com o bairro e nem com a casa do 

Morar Feliz. 
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“Eu morava em uma casa de 4 quartos. Falaram que era área de risco e tive que sair. Agora 

vejo que eles estão pensando em ate construir um condomínio lá[...] isso foi uma safadeza da 

prefeitura que tirou as pessoas de sua casa. Eu detesto morar aqui porque não sou 

acostumada com todas essas pessoas na rua o dia todo [...]trabalho e não fico como essas 

mulheres de fofoca. [...]só moro aqui porque não tenho dinheiro”. 

 

Para ela existe uma relação muito ruim com outros moradores que não sejam do 

Morar Feliz, principalmente com os que moram nos condomínios.  

 

“Aqui a turma das casinhas é vista como bandidos. Não querem saber se trabalho ou não. 

[...] eu coloco o endereço da minha sogra para tudo que vou fazer. Tive  que tirar o meu filho 

que é adolescente daqui para não entrar nas drogas”. 

 

A entrevistada 10, residia anteriormente no Parque Aldeia, trabalha em um centro 

de estética e considera que o bairro Jockey é muito distante do centro. Até os dias atuais a 

mesma não acostumou com o bairro, pois o anterior mesmo sendo em Guarus é mais próximo 

de locais privilegiados como hospitais, centro, bancos, etc. 

Um dos fatores negativos de Morar Feliz são os estigmas que os moradores 

vivenciam cotidianamente. Até os moradores antigos, segundo a entrevistada se sentem 

estigmatizados depois da implantação do Conjunto Habitacional. 

O comercio para mesma é muito limitado e a falta de vaga em escolas e creches são 

frequentes. 

Em relação aos condomínios fechados, ela relata que os considera como espaços que 

são seguros dentro da insegurança, que é o bairro. 

 

“Os condomínios é a pura segurança num bairro que só tem violência. [...] depois dizem por 

só que Guarus é violento. Só que não!!!”. 

 

 

Percebemos a partir dos relatos que muitas são as problemáticas evidenciadas pelos 

moradores do Morar Feliz. Em relação ao residir neste conjunto habitacional nos foi possível 

observarmos que os problemas são em sua maioria, coletivos. Os mesmos sofrem com a 
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estrutura física ruim das casas, a falta de privacidade por serem as casas germinadas, a falta 

e/ou precariedade de uma infraestrutura urbana como praças, creches e escolas públicas, e 

ainda, a precariedade de transporte públicos, o que dificulta a mobilidade das família.  

Os inúmeros problemas dessa população nos faz refletir o distanciamento do direito à 

cidade. Esses moradores não conseguem ter acesso com igualdade aos bens e serviços 

disponíveis na cidade. A esses moradores foi concebido o direito à casa, entretanto não o 

direito á cidade. Esses moradores estão distantes de uma inclusão social e urbana (VER 

ARRUDA, 2014). 

De acordo com Maricato (2003) é necessário que haja uma agregação do direito à 

habitação com o direito à cidade, sendo este último mais amplo, envolvendo acesso à 

urbanidade, a serviços e equipamentos urbanos e também participação social dos indivíduos. 

Receber a casa para os moradores do Morar Feliz deveria, pensando o direito à 

cidade, estar acompanhada de todos os direitos fundamentais ao cidadão, o que passa por um 

processo democrático, processos de inclusão e de justiça territorial e social. 

Para Lefebvre (2001) todos que constituem a cidade devem apropriar-se dela, não 

apenas por legislações, mas por um exercício praticado. Este autor está ressaltando que o 

direito à cidade é um campo de luta, visto que existem contradições no espaço urbano. 

Assim; 

 

O direito à cidade se manifesta como forma de superior dos 

direitos. Direito à liberdade, à individualização na socialização, 

ao habitat e ao habitar. O direito à obra (à atividade 

participante) e ao direito à apropriação (bens distintos do direito 

à apropriação) estão implicadas no direito à cidade 

(LEFEBVRE, 2001:134). 

 

  

Assim o direito à cidade é colocado por esse autor como uma forma de mudança da 

realidade social e das relações sociais, a partir do momento que este possa ser exercido. 

Percebemos que os moradores do Conjunto Habitacional Morar Feliz não conseguiram 

de fato e ainda não conseguem exercerem o direito à cidade, mas os mesmos em meio aos 

conflitos no espaço, conseguem se reconstruírem, criam laços, utilizam espaços comuns, 

fazem do cotidiano um espaço de luta, reinventando estratégias para sobreviverem dentro de 

uma cidade tão desigual. É lutar contra os processos de expropriação produzidas pela lógica 

da produção capitalista do espaço urbano. 



138 
 

Para Harvey (2014) é preciso pensar no direito à cidade muito além de um direito de 

um indivíduo ou grupo tentando acessar os recursos da cidade, mas nesse direito como 

mudança e reinvenção da cidade de acordo com suas necessidades. 

Um fato de relevância nesse processo é observado nas falas dos moradores, são as 

questões da vulnerabilidade social e do risco que foram fatores para o recebimento da casa. A 

população alega até hoje ser rotulada como vulneráveis, o que acentua o estigma que os 

mesmos vivenciam cotidianamente. 

Residir no Morar Feliz a partir dos relatos dos moradores é estar longe dos serviços 

essenciais, viver em um bairro que sempre foi segregado espacialmente e socialmente, sofrer 

preconceitos e estigmas da mesma forma que sofria anteriormente ao receberem a casa, 

excluídos da vida urbana. O que nos perpetra refletirmos a tendência do poder público 

municipal periferizar ainda mais essa população, uma vez que no município encontram-se 

inúmeros vazios urbanos nas áreas centrais e, mesmo assim implantaram todos os conjuntos 

habitacionais do Morar Feliz nas periferias. 

 De acordo com Arruda (2014: 230-231) a carência de equipamentos e serviços nesses 

bairros “ parece um indicador que a reconfiguração habitacional do Morar Feliz não pode ter 

significado mudanças profundas no que consiste ao acesso a vida urbana em sua plenitude 

para essas áreas”. 

Assim, inferimos que os moradores do Morar Feliz vivenciam cotidianamente as 

desigualdades sócio-espaciais, como a própria segregação sócio-espacial, criando dia a dia 

estratégias de resistência frente aos impasses estabelecidos no espaço urbano. 

 

 

 

 

4.4.2- Segurança: Visão dos moradores do Conjunto Habitacional Morar Feliz 

 

 

Quando falamos em risco e violência com os moradores do Morar Feliz do Novo 

Jockey, os relatos dos mesmos não demonstram muita preocupação. A insegurança sempre 

esteve presente para esses moradores antes mesmo da casa- nos bairros que moravam 

anteriormente- e permaneceu após a entrega das casas. Para eles o bairro é periférico e com 

muitos problemas urbanos, reconhecendo que a violência tem aumentado. 
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Analisamos que os moradores tem a percepção da violência, entretanto não a aponta 

como o problema de maior relevância no conjunto habitacional, embora percebemos que de 

fato, a mesma perpassa a vivencia dos moradores. 

Vejamos os seguintes relatos; 

A entrevistada 1 nos relata que a violência se tornou uma coisa do cotidiano 

vivendo com medo e insegurança. Quando morava em uma cidade pequena do interior do 

estado do Rio de Janeiro o medo era quase que nulo, mas  a partir do momento que vivenciou 

mais de três anos no presídio e depois em residir na Comunidade Tiragosto, tudo mudou. 

Hoje reside no Novo Jockey e reconhece a violência no conjunto habitacional. 

Para ela: 

 

Aqui tem crimes, drogas, como em qualquer outro lugar. A policia chega aqui e quer 

humilhar alguns moradores parecendo que somos bichos. Aí acho graça das polícias que 

quase nunca vem aqui fazer o policiamento e quando vem já quer esculachar os moradores. 

Eu peguei mais de 3 anos de cadeia e minha cidade antes era um sonho. Hoje eu tenho medo 

só que me acostumei com os crimes.  

Não podem confundir pobre com bandido. Moro aqui e não sou mais bandida, já paguei pelo 

que cometi. 

 

A entrevistada 2 reconhece que não existe segurança no bairro, no conjunto 

habitacional e nem políticas públicas de segurança que consiga minimizar a insegurança. 

Destaca ainda que os próprios criminosos locais acabam por fazer a segurança. 

 

Eu não tenho estudo suficiente para entender das ações do governo, mas vejo na televisão 

que o governo não tem ações para diminuir a violência. O presidente do nosso país é do mal 

e quer o exército no nosso estado. Eu vejo que com essa questão do exercito o que aumentou 

foi crimes aqui. Não existe uma segurança. Acho que nossa segurança são os bandidos do 

bairro. 

 

A entrevistada 3 relata não existir segurança no conjunto habitacional, assim como 

também não existe no município. Para ela vivenciar as desigualdades no bairro é pior do que a 

insegurança. Destaca que a falta de equipamentos públicos e a precariedade das casas são 
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maiores do que a insegurança. Para ela os conflitos habitacionais se pautam mais e brigas 

entre os moradores e  problemas de álcool e drogas. 

 

Vou te dizer uma coisa: aqui existem muitos problemas como brigas entre moradores, entre 

crianças, homens alcoolizados que bate nas mulheres. Eu tenho filho deficiente e vejo que a 

insegurança é ruim, vivo o risco todos os dias. O que vejo que é falta de segurança é não ter 

uma estrutura de casa boa, de ter espaço para pessoas deficientes. A minha casa é especial, 

banheiro maior, só que não serve de nada. Estamos distante das coisas boas de Campos. 

Tenho que morar com todas essas coisas e ainda ser feliz. 

Para entrevistada 4, no que se refere a violência, ela relata: 

 

“Eu tive que ficar aqui porque eu não sou área de risco, eu era só do CRASS (se referindo as 

decreto 055/2011 do Morar Feliz que estabeleceu os critérios para a habitação). Aquelas 

Sociais (Assistentes Sociais) do CSU (referindo a Secretaria de Família e Assistência Social 

Municipal) me jogaram para cá e não misturou moradores de vários lugares[...] isso já deu 

confusão. Aqui tá muito violento [...] vejo nos jornais falando que aqui tá igualzinho o Santa 

Rosa e Eldorado (se referindo aos bairros consideramos mais violentos de Campos) [...] me 

dá medo de morar aqui.” 

 

A entrevistada 5 ao falar de segurança destaca que existe sim, mas que existem outras 

relações entre os moradores de uma consciência coletiva para lutar por um lugar que perpasse 

os estigma e preconceitos com os que residem no Morar Feliz. 

 

Aqui o povo sofre por morar aqui. Nós (moradores) estamos sempre mais unidos. A força 

unida sempre vence. Vencemos o preconceito, a violência e as tristezas. A policia quase não 

vem aqui. Os moradores que ficam sendo acusados do perigo. Coitadinho de nós que temos 

que pagar o pato. 

 

 O entrevistado 6 destaca que a segurança é sinônimo de insegurança quando se fala 

no Novo Jockey. Relata que o bairro já era violento antes mesmo da chegada do Conjunto 

habitacional. Para ele não é justo culpar os moradores pela insegurança do bairro. 
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Aqui sempre foi violento. As pessoas querem nos culpar. Eu culpo o próprio bairro que 

sempre teve crime. Policia aqui quase nunca entra. Isso acontecia antes também. Aqui não 

existe segurança e sim insegurança. 

 

Para entrevistada 7 o bairro é bom e os problemas no conjunto habitacional são 

normais como existe em qualquer outra periferia. Para ela a única coisa é a questão que os 

moradores sofrem em relação aos  preconceitos dos que estão de fora. 

 

 

Viver aqui é normal como qualquer outro lugar onde vivem os pobres, pessoas que 

trabalham. Os que não moram aqui vê essa população como violenta. Não gosto desse 

preconceito. 

 

 O entrevistado 8 destaca que não há muita segurança para os moradores do bairro e 

principalmente para os que vivenciam dentro do Conjunto habitacional. Destaca que o 

policiamento é precário e que vivenciam as desigualdades de residir nessa periferia. 

 

Eu pensava que minha vida iria melhorar ao morar aqui. Aqui é tanta coisa, tanta pessoa que 

causa muito tumulto. A polícia quase não anda aqui. Eles anda no bairro e olha para nossa 

cara porque moramos nas casinhas. Morar aqui e nesse bairro é triste porque o povo é visto 

como os pobre coitados e também os bandidos. 

 

A entrevistada 9 diferente dos outros moradores analisa a questão da segurança como 

uma característica que não é bem sucedida por culpa dos próprios moradores. Culpabiliza os 

moradores pela insegurança. 

 

Esse povo aqui não quer saber de trabalhar. Fica vivendo de bolsa família e tendo mais 

filhos e essas crianças já crescem na bandidagem. Não existe segurança aqui porque as 

pessoas daqui não querem organizar as coisas. Deveria criar uma UPP (se referindo ao 

modelo de unidade de polícia pacificadora) aqui e tudo seria melhor. A bandidagem iria 

correr e só sobraria os honestos. 

  



142 
 

A entrevistada 10 reconhece a questão da falta de segurança não apenas no Conjunto 

habitacional, mas em todo o bairro. Vê essa questão como uma coisa que se tornou 

naturalizada. 

 

A violência aqui e normal como em todos os lugares. Aqui dentro, no bairro, nos outros 

bairro. Isso de crime já se tornou natural para os que são pobres.  

 

 A partir dos relatos compreendemos que falar em segurança/insegurança com os 

moradores do conjunto habitacional é bem diferente que falar com os dos condomínios e do 

próprio bairro. Um dos fatores está relacionado aos moradores do Morar Feliz residirem 

anteriormente também em bairros vulneráveis e vivenciarem cotidianamente as 

desigualdades, como se essas fossem de certa forma “naturalizada” pelos mesmos, embora no 

que referem-se a outros problemas urbanos, os moradores conseguem se articular e construir 

um discurso coletivo no sentido de quererem melhores condições de vida. 

 De acordo com Skogan (1986) existe uma imbricação entre as características do 

espaço com a percepção do risco, elas se retroalimentam. 

 O bairro por ser periférico tem um histórico de “perigoso”, e conseguimos identificar 

tal característica a partir das entrevistas. Os moradores do Morar Feliz e sua maioria 

destacam-se como risco, violência e insegurança: brigas entre vizinhos, desentendimentos, 

moradores alcoólatras, abandono das casas, uso das drogas e presença de trafico de drogas. 

Para os moradores esses fatores acabam por atrapalhar a relação de convivência entre muitos 

vizinhos.  

Outra questão identificada nas entrevistas, são as ações da polícia no bairro. A 

periferia é vista como espaço da ilegalidade o que faz com que a polícia justifique a partir 

dessa característica suas ações truculentas, na maioria das vezes. Desrespeitando os direitos 

da população. Em outros momentos os moradores ressaltam a falta de policiamento nesse 

espaço. 

Os moradores sentem-se limitados (espacialmente, socialmente, simbolicamente), pois 

o estigma e o preconceito os tornam como “criminosos”. Eles reconhecem sim que existem 

ações de criminalidade no espaço, todavia recusam-se aceitarem que o conjunto habitacional 

seja resumido a violência e tráfico de drogas. 
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Arruda (2014) em seu estudo destaca que inúmeros são os problemas dos conjuntos 

habitacionais, entre eles a criminalidade. Atrelado aos problemas do conjunto estão os dos 

bairros periféricos que são marcados pela carência de serviços e equipamentos públicos. 

Para essa mesma autora, todos os conjuntos habitacionais do Morar Feliz apresentam 

como características estes moldes: “edificação de conjunto populares em áreas destacados na 

cidade, com sérios problemas no acesso a equipamentos e serviços públicos, geralmente 

acometidos pela criminalidade” (ARRUDA, 2014:222) 

Percebemos a partir das entrevistas que a violência e insegurança no conjunto 

habitacional do Novo Jockey tem aumentado. 

Para Arruda (2014:211) alguns são os motivos que aparecem como insegurança para 

os moradores dos conjuntos habitacionais do Morar Feliz, são eles: 

 

[...]a ocorrência de assassinatos, a falta de policiamento, a 

presença de pessoas desconhecidas (em virtude das 

transferências de pessoas de diferentes bairros), tiroteios e briga 

de vizinhos. Em todos estes aspectos percebe-se a impotência 

dos moradores, bem como da prefeitura, a qual afirma ser esta 

uma questão que vai além de sua competência. Como destacou 

um entrevistado do SMFAS, a prefeitura reconhece a existência 

da criminalidade, mas a encara como um problema já existente 

nas áreas realojadas. Desta forma, o aumento da violência foi 

associado ao realojamento de áreas que já possuíam conflitos. A 

ação da prefeitura, segundo um entrevistado, é limitada diante 

desta realidade e passaria pelo resgate de valores “perdidos” por 

estes moradores. 

 

 A partir das análises inferimos que a visão dos moradores a respeito da segurança é na 

verdade, que existe uma insegurança. Com tantos problemas urbanos, o conjunto habitacional 

enfrenta processos de exclusão e estigmatização, construído na coletividade pelos moradores 

da cidade, do bairro, pela mídia, como um espaço periférico, pobre e violento. Esses 

moradores vivenciam desigualdades e acabam sendo “reconhecidos” como responsáveis por 

tornar o bairro ainda mais violento, todavia esses moradores acabam com seus poucos 

recursos urbanos, criando estratégias de resistência  para perpassarem os estigmas e 

desigualdades do dia a dia. 
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4.4.3- Sociabilidade a partir das entrevistas dos moradores do Morar Feliz 

 

Neste item trazemos algumas reflexões a partir dos relatos dos entrevistados e das 

observações sobre a sociabilidade entre os moradores do Conjunto habitacional Morar Feliz 

do Jockey, compreendendo como as formas de sociabilidade se expressam no local de 

moradia e em suas vivências. Procuramos então, identificarmos as formas de relações e 

confiança estabelecidas entre os vizinhos, organização e mobilização dos moradores, práticas 

de lazer e ainda, a sociabilidade em momentos de conflitos e em situações de estigmatização, 

preconceito e violência. 

As falas dos entrevistados nos demonstraram que a sociabilidade ocorre em 

determinados momentos, principalmente quando os moradores vivenciam os mesmos 

problemas, quando estes são coletivos. Em outros momento, quando os problemas são 

individuais, existe uma menor proximidade entre a vizinhança com relação as interações 

cotidianas. 

A entrevistada 1 em relação a sociabilidade entre os moradores, destaca haver uma 

boa interação quando há problemas que atinge o todo, no entanto há desinteresse quando o 

problema é de  apenas uma pessoa. 

 

Olha...eu nunca tive problema aqui e sei que se tivesse eles não ajudariam. No problema do 

lixo que levou dias para passar os lixeiros eu fui a primeira a organizar um abaixo assinado. 

Isso todo mundo quis. Eles queriam que o lixo não fedesse nas casas deles. 

 

A entrevistada 2 ressalta a boa relação com os demais vizinhos e ao mesmo tempo 

tem uma desconfiança pois nem sempre os outros agem na coletividade de forma voluntária. 

Quando acontece, são por interesses particulares. 

 

Aqui é ver tudo e fingir que não viu. Quando precisam de mim eu logo vou e faço minha 

parte. Não gosto de ficar de conversa fiada com os vizinhos. Não me misturo para não dá 

ruim. 

 

Percebemos pelo relato da próxima entrevistada – entrevistada 3- que a periferia em 

estudo é distante e isolada dos lugares com os melhores serviços e infraestrutura e esse fato 

favorece que haja uma sociabilidade local. 
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Aqui tudo é tão longe das melhores coisas que acabamos criando nosso próprio lazer. Eu falo 

bem com meus vizinhos: bom dia, boa tarde, boa noite e chega aos sábados e domingos que 

nosso assunto vai além disso. Temos que ter uma junção com os outros para ter mais 

felicidade. 

 

 A entrevistada 4 aponta que existem muitas diferenças e conflitos com os vizinhos, 

entretanto há também uma interação e prestação de favores e serviços entre eles. 

 

Brigamos o tempo todo. Um não quer criança correndo na rua, outro não quer som alto. Isso 

tudo dá briga, moça. Só que quando precisamos um do outro é rápido e depressa. Fazemos 

mudanças juntos, carregamos filhos do outro para escola, levamos quem passa mal no 

médico. 

 

A entrevistada 5 nos relata que existe entre os moradores manifestações explicitas de 

afeto, cooperação e bom convívio. 

 

Aqui ajudamos uns aos outros no que precisar. Vejo muitas pessoas boas que trabalham, que 

cooperam para o bem de todos. Gostamos um dos outros. Nem todos são assim, menina. 

Existe sim os maus elementos (se referindo a pessoas ruins). 

 

A fala do entrevistado 6 corrobora com a entrevistada 5 que também destaca a 

coletividade nas relações entre eles. 

 

Em algumas situações temos necessidade e dependemos de outro vizinho. Emprestamos 

equipamentos de casa. As vezes só podemos e só temos os vizinhos para recorrer. 

 

A fala da entrevistada 7 nos permite a compreensão de que com o passar do tempo 

os vínculos entre os moradores foram se estabelecendo. Eles compartilham de uma mesma 

condição social (vulneráveis), o que favorece esses vínculos. 
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Aqui todos somos pobres. Na hora do sufoco eu logo penso em recorrer a quem é mais 

próximo aqui. Recorro aos meus vizinhos. Somos iguais na pobreza e para ajudar um ao 

outro. 

 

O entrevistado 8 diz que o bairro é muito perigoso e que criaram um grupo no 

Whatsapp para que pudessem trocar informações sobre tudo que contribua  para o bairro e o 

conjunto habitacional. Criaram uma rede de amizade. 

 

Entrei nesse grupo do zap (se referindo ao aplicativo de mensagens em grupo) e agora 

falamos de tudo. Falamos de batida policial, de preço de produtos mais baratos, de festas, de 

tudo mesmo. Gostei tanto disso, pelo menos agora somos unidos. 

 

 A entrevistada 9 não considera que haja de fato sociabilidade entre os moradores. 

 

Aqui é uma falsidade doida. Ninguém quer ver o outro bem, quer ver o outro no buraco e 

ainda jogar terra em cima. 

 

 A entrevistada 10 reconhece que existem problemas e conflitos entre os vizinhos, 

todavia eles estabelecem laços e convívio, utilizando espaços comuns e se socializando no dia 

a dia. 

 

Usamos o mesmo transporte- as vans-, a mesma padaria, caminhamos, participamos de 

aniversários juntos. Aqui pode ter briga e também amor. Gostamos de estar junto um com o 

outro. 

 

Em relação a sociabilidade entre os vizinhos reconhecemos que existem interações que 

acabam gerando cumplicidade e antagonismo (VER MARQUES, 2002). Em relação a 

ambiguidade nessas relações, a mesma se refere a variação entre autonomia  e dependência 

entre as relações de vizinhança. 

O outro- vizinho- pode ser visto como alguém de confiança e, em outro momento, 

alguém que provoca receio. 

Destacamos que os relatos demonstram existir em determinados momentos uma 

articulação entre os atores sociais, principalmente no que tange aos problemas coletivos, já em 
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outros, existem contatos restritos entre os moradores o que ocasiona formas inexpressivas de 

organização em grupo. 

Ressaltamos ainda que os estigmas e as diferenças socioeconômicas vivenciadas por 

esses sujeitos são fatores de sociabilidade. Eles- os moradores- se reconhecem nesse processo 

compreendendo o significado da estigmatização e se tornando solidário entre eles. 

Inferimos que as entrevistas proporcionaram o entendimento do sentimento de 

pertencimento entre os moradores e o espaço. Existem laços, comportamentos, estilos de vida 

próximos entre os moradores o que faz com que os mesmos se reconheçam próximos uns dos 

outros. 

Lima (2003) pondera que a construção de identidade entre os “iguais” são permeadas 

no cotidiano ao qual ele reconhece como “sociabilidade local”. Esta sociabilidade, segundo 

Lima (2003) possibilita certa disponibilidade para a cooperação mútua entre os que se 

consideram iguais. Os moradores do Morar Feliz, muita das vezes,  se veem dessa forma, 

pertencentes a uma coletividade. 

E são, muita das vezes, esse sentimento de pertencimento que faz com que haja a 

união e as ações comunitárias. Mesmo com o pertencimento, há também o sentimento de não 

pertencimento, o que provoca que determinados moradores não aprofundem seus vínculos de 

pertencimento com a vizinhança e sim de distanciamento, fazendo apenas da sua família a 

esfera de sociabilidade. 

Na totalidade, prestatividade, interação entre os vizinhos, manifestações de afetos são 

bastante expressivos entre os moradores, contribuindo para que sejam estabelecidos vínculos 

em um espaço segregado sócio-espacialemente. 

Ao longo de todas as entrevistas e durante todas as observações no campo, ressaltamos 

que o espaço urbano capitalista é desigual, local de disputa, é, na verdade mercadoria. 

Ressaltamos que nessa dinâmica, os moradores do Morar Feliz ao receberem a casa se 

realizaram, entretanto não ocorreu de fato o direito à cidade, uma vez que há uma 

precariedade de infraestrutura, mobilidade, educação, serviços públicos, equipamentos 

públicos, lazer, saúde, justiça, entre outros. Percebemos ainda que as desigualdades sócio-

espaciais foram acirradas. Não encontramos de fato um desenvolvimento Sócio-espacial que 

segundo Marcelo Lopes de Souza (2006) não se trata apenas ao desenvolvimento do espaço 

social, mas a transformação das relações sociais e do espaço social. Para ele, desenvolvimento 

é um processo “de mudança para melhor, é uma incessante busca por mais justiça social e 

melhor qualidade de vida sobre a base da autonomia individual e coletiva”. (p.111). O 



148 
 

desenvolvimento sócio-espacial nas análises de Souza refere-se, a “um processo, a um devir, e 

não a um estado”. 

Com base nas análises de Souza (2006) desenvolvimento vai muito além de pensar o 

econômico, todavia, de forma ampliada, é pensar as questões sociais, políticas, e até 

econômicas que estão imbricadas neste processo que perpassam as conquistas materiais e que 

proporcione condições igualitárias de bem-estar na sociedade. 

A segregação sócio-espacial é evidenciada a partir dos relatos dos moradores onde os 

mesmos vivem ao entorno dos muros altos e tem que no seu cotidiano vivenciar as 

desigualdades apresentadas nesse espaço, tanto que a desigualdade está lado a lado. 

Um espaço (Jockey Club) desigual, que apresenta uma dinâmica que valoriza 

determinadas áreas e mantém outras precárias em infraestrutura, mantendo assim esses 

processos de segregação. Identificamos ainda que “a fragmentação do espaço engendra um 

conflito quando dois conteúdos disjuntos tendem em direção a uma forma (organização), cada 

um de seu lado” (LEFÉBVRE, 2007; 318). Isso pelo motivo dos moradores do Morar Feliz 

ficarem restritos ao habitat, onde o mesmo se define de acordo com Lefebvre como o mínimo 

de volume habitável, que se quantifica com os módulos e percursos- o equipamento 

igualmente mínimo e o ambiente programado-. Esses moradores vivenciam cotidianamente a 

pobreza e as precariedades programadas. 

Inferimos que o Morar Feliz não foi falta de planejamento urbano, entretanto ele foi 

planejado e construído pelo Poder Público. É uma periferia planejada pelo próprio Estado 

para retroalimentar esse sistema tão desigual. Dessa forma; 

 

 

Dispersão e subdivisão, muitas vezes levada ao ponto de 

segregação completa, são controlados e dominados por 

objetivos estratégicos, por vontades-potência da mais alta 

ordem, tanto em termos de quantidade dos meios utilizados e da 

qualidade dos objetivos prosseguidos. Tudo o que está disperso 

e fragmentado mantém a sua unidade, no entanto, dentro da 

homogeneidade do espaço do poder (LEFEBVRE, 2007, p. 

365). 

 

Algumas falas dos moradores se referiram a localização distante e periférica dos 

conjuntos habitacionais. Contatamos isso e evidenciamos que é uma estratégia do Estado com 

a coadunação de outros agentes como os próprios agentes imobiliários, pois edificar esses 

conjuntos habitacionais na periferia para privilegiar os vazios urbanos da cidade localizados 
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geralmente em áreas privilegiadas, resguardando as mesmas para a especulação imobiliária e 

para investimentos privados. 

Este estudo confirmou as nossas hipóteses de ser um espaço desigual que passou e 

ainda está passando por inúmeras mudanças urbanas, além da implantação de inúmeros 

condomínios fechados desde alto padrão, médio ate os populares que promoveram processos 

de autosegregação, intensificando a segregação sócio-espacial e provocando novos 

fracionamentos espacial. 

Todo esse panorama corrobora para analisarmos a  construção do Conjunto 

Habitacional Morar Feliz que alocou as família sem proporcionar de fato um desenvolvimento 

sócio-espacial que promovesse realmente a esse espaço urbano e aos moradores e 

pertencentes a vida urbana uma positiva mudança social abarcando a justiça social de fato e a 

qualidade de vida dos mesmos, onde eles conseguissem satisfazer suas necessidades básicas e 

não básicas, sejam elas materiais e imateriais, tudo isso com autonomia individual e coletiva 

(Ver SOUZA, 2006). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

O Município de Campos dos Goytacazes passou por relevantes transformações em 

sua configuração urbana, principalmente no que se refere a expansão de sua periferia. O 

declínio do setor sucroalcooleiro e a falência de inúmeras usinas ocasionaram transformações 

de ordem econômica e social que se atrelaram a questão fundiária, onde os antigos usineiros 

em parceria com o Poder Público municipal determinaram a expansão do município em 

sentido as antigas terras das usinas, convertendo-as de  terras rurais para urbanas. (ZACCHI, 

2012). 

Este processo não foi isento de interesses, existindo alguns agentes privilegiados na 

lógica do lucro, sendo eles: o Estado (Poder Público Municipal), usineiros (donos dos meios 

de produção que se tornaram grandes proprietários de terras) e os proprietários imobiliários. 

Essa dinâmica provocou por parte desses agentes uma pressão para a expansão dos limites 

urbano, valorizando as terras periféricas (mais distantes do centro). 

Nesse sentido, a discussão desta dissertação analisou as recentes transformações 

urbanas e consequentemente a intensificação das desigualdades na periferia Jockey Club que 

tem apresentado o crescimento e implantação de empreendimentos imobiliários- condomínios 

fechados- que provocaram novos fracionamentos nesse espaço que per se, sempre foi 

segregado. 

Esta periferia expressa contradições, as quais se tornaram exacerbadas pela lógica do 

mercado e do consumo, espaço de reprodução do capital que traslada o valor de uso desse 

espaço para o valor de troca. Constatamos que nesta periferia há processos desiguais que 

foram intensificados a partir da coadunação de interesses públicos e privados. 

As recentes transformações urbanas nesta periferia assim como a implantação dos 

condomínios fechados e a sua valorização foram provocados, ainda, por alguns fatores como 
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o Complexo Industrial e Portuário do Açú, pelo Complexo Industrial e Logístico de Barra do 

Furado e ainda pelo Programa Bairro Legal que levou infraestrutura para o bairro. 

Nessa dinâmica periférica constatamos que existem processos desiguais, a começar 

pela fragmentação ocasionada pelos condomínios fechados, que foram (alguns) aprovados 

pelo Poder Público em desacordo com as Leis de Parcelamento do Solo nº7.975/2008 e de 

Uso e Ocupação do Solo nº7.974/2008 (COUTINHO, 2017). 

Os relatos dos sujeitos pesquisados a partir das entrevistas e ainda as conversas 

informais ao longo da pesquisa ratificam os processos de segregação sócio-espacial, 

autosegregação e a intensificação e novos fracionamentos neste espaço urbano desigual. 

Não bastasse isso, percebemos o processo da chamada segregação programada 

(LEFEBVRE, 2008), quando analisamos que o programa habitacional, Morar Feliz, construiu 

na periferia todas as casas, inclusive no Novo Jockey, como se no município não existisse 

vazios urbanos nas áreas centrais. 

As entrevistas com os moradores dos condomínios nos revelaram que existe uma 

lógica desigual que o setor imobiliário vende os condomínios como produto acrescido da 

mercadoria segurança. O discurso imobiliário é de lucrar, entretanto analisamos que por trás 

dos discursos existe a valorização do espaço urbano sob a égide do capital imobiliário, que 

torna esse espaço cada vez mais arena de disputas. 

Destacamos ainda, a partir das entrevistas, que os condomínios, sejam eles alto e 

médio padrões e ainda os populares promovem e intensificam o processo de autosegregação, 

reunindo grupos socialmente homogêneos através dos muros altos e dos sistemas de 

segurança. 

As entrevistas com os moradores do Conjunto Habitacional Morar Feliz, 

confirmaram nossas análises dos usos desconecto e sem articulação desse espaço urbano. Essa 

periferia é fragmentada, imperando  áreas com maiores infraestruturas em detrimento a outras 

precárias. Percebemos, nesse espaço, vulnerabilidades como: pobreza, tráfico de drogas, 

conflitos urbanos, segregação residencial, sócio-espacial e autosegregação, ou seja, a 

intensificação da fragmentação do tecido sociopolítico-espacial. 

Ainda sobre os moradores- Morar feliz-, notamos que os mesmos ao receberem a 

casa, se realizaram a priori. Todavia não ocorreu de fato o direito à moradia, uma vez que 

houve uma precariedade em infraestrutura, mobilidade, educação, serviços públicos, 

equipamentos públicos, lazer, saúde, justiça. Os mesmos não receberam condições igualitárias 

de bem-estar na sociedade. 
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De forma ampliada, este estudo comprovou que nesta periferia que é desigual, as 

classes de maior poder aquisitivo se apropriam das melhores áreas que tiveram de modo 

concentrador por parte do Poder Público e particulares ofertas de infraestrutura, bens e 

serviços, o que nos fez destacar a valorização deste espaço nos circuitos do capital 

imobiliários, em sua vertente especulativa, dialeticamente, produzindo e reforçando as 

desigualdades e os processos sócio-espaciais no tecido urbano. 

Por fim, consideramos que esse espaço ao qual apresenta conflitos, interesses, 

práticas desiguais e segregacionais, nos possibilita posicionamentos críticos e estratégias 

perante essa realidade, permitindo avançarmos nas reflexões acerca de um espaço justo e 

igualitários para a apropriação de todos os cidadãos. 
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ESTUDO SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS NA PERIFERIA DE CAMPOS 

DOS GOYTACAZES-RJ E A PRESENÇA DOS CONDOMÍNIOS FECHADOS NESSES 

ESPAÇOS. 

 

 

QUESTIONÁRIO 1- MORADORES RESIDENTES NOS CONDOMÍNIOS 

DATA: 

ENTREVISTADO:  

CONDOMÍNIO: 

ENTREVISTADOR: ALINE DA SILVA VIANA (MESTRANDA PPGDAP) 

 

 

ITEM 1- PERFIL SOCIOECONOMICO  

1.1- Número de membros familiares por domicílio: 

1.2- Renda familiar: 

1.3- Local de origem da família: 

 

ITEM 2- RELAÇÃO DOS MORADORES COM O CONDOMÍNIO E COM O ENTORNO 

2.1- Quanto tempo reside no condomínio? 

2.2- Quais motivos o (a) fez escolher esse condomínio para residir? 

2.3- Como conheceu esse empreendimento? 

2.4- Quais os locais, de uso comum, dentro do condomínio mais frequentado pela família? 

2.5- O que mudou quando passou a morar em um condomínio fechado? 

2.6- O Sr (a) tem relações de afinidade e vizinhança com outros moradores desse condomínio? 

2.7- O Sr (a) conhece algum funcionário do condomínio? 

2.8- Quando existe algum problema no condomínio, como eles são resolvidos? 

2.9- O Sr (a) tem relações de afinidade e vizinhança com outros moradores do bairro? 

2.10- O Sr (a) ou sua família utiliza algum serviço do bairro, tais como padarias, mercados, 

estabelecimentos similares? 

2.11- O Sr (a) ou sua família utiliza equipamentos públicos no bairro, tais como posto de saúde, 

escola, creches, CRAS, ou similares? 

2.12- Pensando a localização e a infraestrutura do bairro, na opinião  do(a)  Sr (a), o bairro se localiza 

numa área próxima ao centro ou periférica ao centro? 

2.13- Qual o principal motivo o (a) fez morar em um condomínio fechado? 

2.14- Depois que passou a residir em um condomínio fechado, o que mudou para o SR (a)? 

2.15- O Sr (a) gosta do bairro que reside? Por quê? 

2.16- O Sr (a) gosta da cidade em que mora? Por quê? 

2.17- Em sua opinião, o bairro oferece serviços essenciais para seus moradores? Por quê? 
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QUESTIONÁRIO 2- MORADORES RESIDENTES NO MORAR FELIZ 

DATA: 

ENTREVISTADO:  

BAIRRO: 

ENTREVISTADOR: ALINE DA SILVA VIANA (MESTRANDA PPGDAP) 

 

 

ITEM 1- PERFIL SOCIOECONÔMICO  

1.4- Número de membros familiares por domicílio: 

1.5- Renda familiar: 

1.6- Local de origem da família: 

 

ITEM 2- RELAÇÃO DOS MORADORES COM O BAIRRO E COM OS CONDOMÍNIOS 

2.1- Quanto tempo reside no bairro? 

2.2- Em sua opinião, o bairro apresenta problemas. Se sim, Quais? 

2.3- Quais os locais, de uso comum, no bairro mais frequentado pela família? 

2.4- O Sr (a) tem relações de afinidade e vizinhança com os moradores dos condomínios fechados e do 

bairro? 

2.5- Como o Sr (a) analisa a presença dos condomínios fechados no bairro? 

2.6- Quando existe algum problema no bairro, como eles são resolvidos? 

2.7- O Sr (a) ou sua família utiliza algum serviço do bairro, tais como padarias, mercados, 

estabelecimentos similares? 

2.8- O Sr (a) ou sua família utiliza equipamentos públicos no bairro, tais como posto de saúde, escola, 

creches, CRAS, ou similares? 

2.9- Pensando a localização e a infraestrutura do bairro, na opinião  do(a)  Sr (a), o bairro se localiza 

numa área próxima ao centro ou periférica ao centro? 

2.10- O Sr (a) gosta do bairro que reside? Por quê? 

2.11- O Sr (a) gosta da cidade em que mora? Por quê? 

2.12- Em sua opinião, o bairro oferece serviços essenciais para seus moradores? Por quê? 
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