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RESUMO 

 

Esta dissertação explora diversos caminhos e as redes que se conectam e formam ―espaços 

diferenciados‖ no ambiente urbano, a saber, os condomínios horizontais fechados. O trabalho 

buscou entender as relações entre empresas urbanizadoras e Estado e sua influência no 

planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro. O objeto da pesquisa é a empresa 

Alphaville Urbanismo S.A., uma das maiores empresas urbanizadoras do Brasil, com mais de 

40 anos de mercado, que atualmente atua em mais de 23 estados brasileiros e o Distrito 

Federal. A pesquisa se situa na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste da cidade do Rio de 

Janeiro. O condomínio estudado é o Alphaville Barra da Tijuca, do segmento de luxo, 

inaugurado em outubro de 2011. Este tipo de empreendimento difunde um modelo urbanístico 

específico, assumindo a ideia de criação de um estilo de vida distinto, com espaços dispersos 

e homogêneos, dirigidos para a população mais abastada da sociedade. Os condomínios 

horizontais fechados iluminam os caminhos da urbanização brasileira e as problemáticas que 

ocorrem com a ocupação desigual do solo urbano e das formas hierárquicas das relações de 

poder.  

Palavras-chave: Condomínios Horizontais Fechados. Barra da Tijuca. Alphaville. 

Urbanização. Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation explores the several paths and networks connected into ―differentiated 

spaces‖ inside the urban environment, known as Horizontal Gated Communities. The research 

aims at understanding the relationship between Development Companies and the State, and 

their influence upon Rio de Janeiro‘s city urban development planning. The object of this 

analysis is Alphaville Urbanismo S.A., one of Brazil‘s largest development companies, with 

more than 40 years in the market, active nowadays in 23 Brazilian states besides the Federal 

District. The research was carried out at Barra da Tijuca, a neighborhood in the west part of 

Rio de Janeiro, at Alphaville Barra da Tijuca luxury segment community, launched on 

October 2011. This type of business promotes a specific urban model, intended to create a 

different lifestyle, including diffuse and homogeneous spaces aimed at the richest part of 

society. The Horizontal Gated Communities light up the way for the Brazilian urban 

development and the issues brought up from the unequal occupancy of the urban space and 

the hierarchic power relations. 

Keywords: Horizontal Gated Communities. Barra da Tijuca. Alphaville. Urbanization. Rio de 

Janeiro.  
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(...) A cidade aparece como um todo no qual nenhum deseja é desperdiçado e do qual você 

faz parte, e, uma vez que aqui se goza tudo o que não se goza em outros lugares, não resta 

nada além de residir nesse desejo e se satisfazer. Anastácia, cidade enganosa, tem um poder, 

que às vezes se diz maligno e outras vezes benigno: se você trabalha oito horas por dia como 

minerador de ágatas ônix crisóprasos, a fadiga que dá forma aos seus desejos toma dos 

desejos a sua forma, e você acha que está se divertindo em Anastácia quando não passa de 

seu escravo. 

(As cidades invisíveis, Ítalo Calvino) 
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INTRODUÇÃO 

 

Como se dão as relações entre Estado e empresas urbanizadoras na constituição do 

planejamento urbano? Como essas relações podem ser percebidas cotidianamente? Como as 

empresas urbanizadoras atuam na produção das cidades e influenciam na promoção de estilos 

de vida diferenciados? Como bairro e condomínio se entrelaçam na institucionalização de um 

estilo de vida distinto dos moradores destes locais? Esses foram os principais 

questionamentos que surgiram na construção desta pesquisa. Essas questões buscam uma 

reflexão acerca da mercantilização do espaço urbano e da influência do Estado nos 

instrumentos privados de expansão das cidades no Brasil.  

Entender a estruturação urbana brasileira, compreender as novas formas que vêm 

tomando a paisagem das cidades, como é o caso do alastramento dos condomínios horizontais 

fechados, é refletir acerca de processos urbanos variados, como a privatização do espaço, 

intensificação das desigualdades e segregação/fragmentação socioespaciais, novas formas de 

distinção, intensificação do medo urbano. Esses processos são decorrentes, sobretudo, de 

transformações econômicas e produtivas que ocorreram principalmente a partir do final do 

século XX, caracterizados pela crise do fordismo e a construção de uma nova política urbana 

que institucionalizou um formato de cidade neoliberal (ABRAMO, 2007; CARLOS, 2010).  

A consolidação desse modelo de cidade neoliberal está vinculada a arranjos entre 

Estado e mercado imobiliário, que por vezes beneficiam e criam formas de concretizar a 

instalação e proliferação dos condomínios horizontais fechados
1
. O Estado é um dos 

principais atores da expansão do mercado imobiliário. Essa expansão foi influenciada 

principalmente através de programas federais de crédito e financiamento habitacional como o 

Sistema de Financiamento Habitacional (SFH), Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), 

                                                           
1
 O Alphaville Barra da Tijuca é um loteamento fechado, conforme a entrevista da arquiteta Roberta, e de acordo 

com a lei 6766/79. No entanto, usarei o termo condomínio horizontal fechado, por ser o termo mais recorrente no 

país e, em conformidade da Lei nº 4.591/64 que salienta o uso do termo condomínio fechado ―Outra forma de 

uso e ocupação do solo por construções edificadas num plano horizontal é o condomínio especial de casas térreas 

ou assobradadas, previsto no art. 8º da Lei nº 4.591/64 (lei de condomínio em edificações e incorporações 

imobiliárias), o qual, numa primeira interpretação da doutrina, visou tratar do ‗condomínio nas ‗vilas‘ ou 

conjuntos residenciais urbanos, assim como clubes de campo etc., onde existem residências isoladas, de 

propriedade exclusiva, com áreas privativas de jardim e quintal, e, em comum, os jardins, piscinas, salões de 

jogos e as áreas de terreno que dão acesso à estrada pública e ligam as várias casas do conjunto‖. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/11636/legalidade-ou-ilegalidade-dos-loteamentos-ou-condominios-fechados. 
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Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e a abertura crescente de capitais para 

as empresas imobiliárias e da construção civil (SHIMBO, 2010; BOTELHO, 2007). 

No Rio de Janeiro, a relação entre Estado e mercado produziu um território 

notadamente desigual. No início do século XX, quando ocorreu uma intensificação da 

ocupação da cidade, foram realçadas questões sobre seu funcionamento, que levaram ao 

questionamento acerca dos novos mecanismos de reprodução das desigualdades e segregação. 

Luciana Lago (2000), ao fazer apontamentos sobre a expansão da pobreza no Rio de Janeiro, 

afirma que tal processo seria o resultado de uma dualidade sociopolítica que se constitui de 

acordo com a atuação do poder público com as camadas superiores através de ―ações 

coercitivas e políticas de investimento seletivas por parte do Estado [que] somaram-se à 

lógica da acumulação urbana‖ (LAGO, 2000, p. 56) e culminaram numa segmentação 

socioespacial marcada pelo padrão centro rico/periferia pobre. 

O entendimento do Estado como potencializador dessas desigualdades, devido à 

junção com um processo de urbanização que prioriza os mecanismos privados de estruturação 

urbana, leva ao que Gottdiener (1993) analisou sobre o efeito das atividades das 

multinacionais e o impacto espacial. Para o autor, as mudanças socioespaciais devem ser 

entendidas através das ações de grupos de interesse em torno do espaço, que, por meio de 

incentivos do poder público, direcionam seus recursos para o setor de propriedade, como 

resultado de fatores políticos, culturais e econômicos que ―se manifestam através da linha de 

frente dos padrões de desenvolvimento imobiliário que congregam a intervenção do Estado, 

formas de acumulação de capital e a manipulação dos mercados de terra‖ (GOTTDIENER, 

1993, p. 236)
2
.  

O bairro pesquisado é a Barra da Tijuca, situado na Zona Oeste da cidade do Rio de 

Janeiro. A Barra da Tijuca é a grande frente de expansão urbana carioca, com a maior taxa de 

crescimento da região metropolitana do Rio de Janeiro. A análise de Gottdiener (1993) acerca 

das mudanças socioespacias nos Estados Unidos, no final do século XX, pós Segunda Guerra 

Mundial, descreve os processos de atuação de grupos de interesse e o Estado. Tal análise pode 

ajudar na compreensão dos processos de urbanização que também ocorreram na Barra da 

Tijuca. Esses processos intensificaram a formação de um cenário urbano segregado, 

apresentando-se como um lugar distinto em relação aos outros bairros do Rio de Janeiro. Essa 

                                                           
2 Sobre a ação do Estado e a privatização dos espaços públicos, ver Bógus (1987) e Davis (1993). 
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imagem se deve ao fato de ter sido um bairro planejado voltado principalmente para as classes 

médias e altas urbanas, dotado de um modelo urbanístico que priorizou uma arquitetura do 

distanciamento, fenômeno que se relaciona a descentralização e dispersão urbana. 

Os condomínios horizontais fechados e loteamentos, por sua vez, vieram como um dos 

produtos de grande sucesso dessa expansão do mercado imobiliário, tanto em nível nacional 

como internacional. Esse tipo de construção existe desde o final do século XIX, com a difusão 

das chamadas gatted comunnities nos Estados Unidos. Seu alastramento foi intensificado nos 

últimos anos a partir das mudanças econômicas em função da globalização do capital, 

neoliberalismo econômico e das novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC‘s). 

Sua expansão foi alicerçada por características comuns ao redor do mundo como sua 

localização nas periferias urbanas e zonas rurais e o seu caráter segregador. 

 Esses empreendimentos fazem parte da produção do espaço urbano carioca 

constituindo formas hierárquicas de ocupação do solo através de mecanismos de poder. Esses 

mecanismos podem ser observados tanto nos sistemas de segurança, perfil dos moradores, 

localização e atributos arquitetônicos. Pensar na construção dos condomínios horizontais 

fechados é analisar uma forma específica de urbanização, que prioriza a vida em conjunto 

entre iguais.   

Os condomínios fechados compõem majoritariamente as ruas da Barra da Tijuca. Seu 

crescimento ocorreu a partir dos anos setenta com o aumento dos investimentos no setor 

imobiliário na região. A escolha pelo condomínio pesquisado deu-se após percorrer algumas 

vezes a Barra da Tijuca, analisando as construções e movimentações no bairro. No caminho 

próximo ao Terminal Alvorada e ao Bosque da Barra da Tijuca, chamou-me a atenção uma 

placa
3
 indicando a localização de um condomínio numa zona mais ou menos afastada das 

áreas centrais da Barra da Tijuca. A maioria dos empreendimentos do bairro se localiza 

próximo ou nas avenidas centrais. No entanto, o condomínio pesquisado fica nas encostas 

desses condomínios, próximo à Lagoa de Jacarepaguá. Outro motivo preponderante na 

escolha do condomínio foi o fato de já ter visto outros empreendimentos dessa mesma 

empresa em outros estados, especificamente em São Paulo e no Espírito Santo.    

                                                           
3 
A placa acerca da localização do condomínio era do modelo fixado pela Prefeitura. 
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O primeiro contato que tive com condomínios
4
 do grupo Alphaville foi no município 

de Serra, no estado do Espírito Santo, ao fazer um levantamento a respeito da recente 

expansão dos condomínios horizontais fechados na Região Metropolitana da Grande Vitória 

(RMGV) em decorrência do trabalho de conclusão do bacharelado em Ciências Sociais. Na 

época, o estudo de caso foi sobre o condomínio ―Boulevard Lagoa Residence e Resort‖, do 

grupo Cristal Empreendimentos. O trabalho analisou a relação entre o condomínio e o bairro 

onde se encontra. O condomínio se localiza no bairro Feu Rosa, um dos bairros com maiores 

taxas
5
 de violência do Espírito Santo, o qual por diversas vezes foi manchete dos jornais 

locais, onde eram ressaltados os altos índices de criminalidade. O resultado encontrado, de 

acordo com entrevistas com moradores do bairro e do condomínio, foi que os moradores do 

condomínio não participavam das atividades no bairro (comércio, lazer), exceto aqueles que 

já possuíam algum tipo de contato, como no caso de um morador que possuía um comércio na 

região antes mesmo da construção do condomínio, ou alguns moradores que utilizavam um 

lava-jato e um mercado próximo ao condomínio. Os moradores do bairro, por sua vez, não 

tinham acesso nenhum ao condomínio, nem mesmo para a prestação de serviços. A maioria 

dos trabalhadores do empreendimento era de outros bairros da Grande Vitória. O discurso de 

que a chegada do condomínio traria mudanças para o bairro não se concretizou, pois, 

conforme os relatos dos moradores do bairro, as mudanças só ocorreram no entorno do 

condomínio e a geração de emprego para os moradores do bairro foi muito baixa. 

Para efeitos da presente pesquisa, o condomínio em questão é o Alphaville Barra da 

Tijuca. Esse condomínio faz parte da expansão da sua empresa idealizadora, a Alphaville 

Urbanismo S.A., por quase todo território nacional. A Alphaville é atualmente uma das 

maiores empresas urbanizadoras do país
6
. Conta com mais de 60 loteamentos de diferentes 

portes e formatos espalhados por 23 estados brasileiros, sendo que mais de 93 

empreendimentos estão na fase de projeto e 41 em implantação.
7
 Grande parte dos 

empreendimentos da empresa se localiza em ambientes de expansão urbana. Esta localização 

                                                           
4
 O condomínio Alphaville Jacuhy (Espírito Santo) se localiza numa área afastada do centro urbano, numa região 

industrial da cidade. Contemplado por uma enorme área possuía uma área total de 2.629.746,74 metros 

quadrados e uma área verde total de 269.555, 64 metros quadrados. 
5
 No ano de 2015, de acordo com uma pesquisa do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o bairro Feu Rosa 

liderou o ranking de maior número de homicídios do município de Serra e segundo lugar na RMGV. Fonte: 

http://www.ijsn.es.gov.br/ConteudoDigital/20160408_aj24407_violencia_bairros.pdf 
6
 A pesquisa de Pescatori (2016) sobre a empresa Alphaville Urbanizadora S.A. aponta a empresa como sendo a 

maior empresa urbanizadora do país. 
7
 Fonte: http://www.alphaville.com.br/institucional. Acesso em: 10 mai. 2017. 
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gera impactos diretos na configuração das cidades brasileiras, pois se situam em grandes 

extensões territoriais, que empreendem formas exclusivas de se habitar a cidade
8
. 

As empresas urbanizadoras apresentam papel significativo na formação das cidades 

brasileiras. Conforme aponta Pescatori (2016), em diversos momentos foram empresas 

privadas que atuaram no planejamento e construção de grande parte das cidades e, por vezes, 

na construção de cidade inteiras. Como exemplo, em 2008, a Alphaville lançou em Brasília 

um novo projeto chamado de núcleo urbano. Os núcleos urbanos são verdadeiros complexos 

urbanísticos, que agregam não apenas áreas residenciais, mas também áreas para comércio e 

indústria, um verdadeiro bairro privado que pode chegar a mais de 5 milhões de metros 

quadrados. 

Os condomínios horizontais fechados fazem parte de um modelo de cidade e 

planejamento urbano pautado na privatização dos espaços públicos. O espaço se transforma 

em local para as estratégias de acumulação de capital. E as cidades se firmam enquanto polos 

atrativos para fluxos migratórios e investimentos empresariais nos diversos setores (indústria, 

comércio, serviços e, principalmente, no setor imobiliário) (GOMES, 2015, p. 3). Essas 

reestruturações e a consolidação de um modelo de cidade evidenciado enquanto mercadoria 

intensificaram os investimentos de origem público-privada. O efeito dessa privatização é a 

transformação das relações de classe por meio da intensificação das desigualdades sociais e da 

segregação socioespacial
9
. 

O setor imobiliário foi fortemente beneficiado com estas parcerias entre o poder 

público. Como aponta Britto (2018), o Estado é o principal agente que atuou em parceria com 

o setor privado nas reconfigurações econômicas e espaciais das cidades nos últimos anos, ou 

seja, o Estado é um grande indutor dessa recente expansão imobiliária. No Brasil, essa 

expansão fez o movimento de grande incorporação para construções voltadas para as classes 

médias e altas, como exemplo dos condomínios fechados
10

. O Estado, portanto, faz parte das 

estratégias e articulações com o setor imobiliário na produção do espaço. Dentro dessa 

perspectiva, busca-se pensar como a produção de novos arranjos espaciais e econômicos são 

                                                           
8
 Parte do site que escreve acerca da filosofia de um empreendimento Alphaville: ―Alphaville Urbanismo cria 

espaços para se viver bem. Espaços onde projetos e sonhos se tornem realidade. Onde vizinhos formem 

verdadeiras comunidades. Onde zelar pelo meio ambiente seja tarefa e direito de cada um‖. Fonte: 

http://www.alphaville.com.br/institucional. Acesso em: 10 mai. 2017. 
9
 Ver Harvey (1996), Vainer (2000), Lefebvre (2008) 

10
 É importante ressaltar que, além dessas construções voltadas para as elites, as parcerias público-privadas (PPP) 

também se voltaram para a construção de habitação para as classes populares, como no caso do programa do 

governo petista ―Minha casa minha vida (MCMV)‖. 
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impulsionados por mecanismos públicos e privados transformando o espaço em detrimento 

dos interesses do capital e beneficiando grupos sociais específicos.  

 

Estrutura da dissertação 

 

Este trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro capítulo, intitulado 

―Segregação socioespacial e a formação histórica de ambientes segmentados no Rio de 

Janeiro: Da Barra da Tijuca à Alphaville Urbanismo S.A.‖, busca fazer uma revisão 

história acerca da formação do Rio de Janeiro e da Barra da Tijuca e a expansão dos 

condomínios fechados. Discute como essa formação produziu um ambiente segregado com 

profundas desigualdades socioespaciais. Atenta para a privatização dos espaços públicos e a 

constituição de uma identidade de classe própria da Barra da Tijuca. Para tanto, o capítulo 

também faz uma breve historiografia sobre a empresa Alphaville Urbanismo S.A. e do 

condomínio Alphaville Barra da Tijuca. 

O segundo capítulo, intitulado ―Sabe como rico é, né! Trajetórias do campo
11

‖, traz 

os apontamentos empíricos da pesquisa. Neste capítulo, foram descritos os caminhos do 

trabalho de campo, mostrando os aspectos do bairro da Barra da Tijuca e da empresa 

Alphaville Urbanismo S.A e o estudo de caso do condomínio Alphaville Barra da Tijuca. A 

primeira parte do capítulo se dedicou ao detalhamento dos trajetos realizados no bairro com 

intuito de conhecer sua estrutura e funcionamento. Essa primeira etapa foi realizada antes da 

escolha do condomínio. Durante esses trajetos, foi assinalada a presença de uma arquitetura 

que propicia o uso de ambientes privados, como shoppings, condomínios fechados, e de ruas 

largas e longas com um número baixo de pedestres e um notório número de empreendimentos 

privados. Na segunda parte, foram detalhadas as incursões no condomínio, as dificuldades de 

acesso à localidade e os atributos do condomínio (arquitetura, segurança, estrutura de 

funcionamento, relação com meio ambiente, diretrizes da empresa) a fim de discutir como tais 

aspectos evidenciam mecanismos de poder que são construídos para acentuar as distinções 

sociais. Foram discutidas as entrevistas e os diálogos informais com os trabalhadores do 

condomínio. Aborda ainda as relações de hierarquia e a questão do pertencimento dos 

trabalhadores ao condomínio. O texto busca também o diálogo acerca da formação de um 

                                                           
11

 O título do capítulo ―Sabe como rico é, né!‖ foi uma frase dita por uma empregada doméstica que trabalha no 

condomínio. A frase se referia à justificativa por ter sido barrada ao tentar entrar no trabalho. 
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estilo de vida diferenciado entre os moradores do condomínio e do bairro onde está localizado 

em contraste com os demais moradores do Rio de Janeiro. Na parte final, discute-se a atuação 

do Estado junto aos mecanismos privados para a manutenção desse modo de viver 

diferenciado através de características do bairro e do condomínio. 

A parte final do texto, intitulada ―Efeitos distópicos: da Alphaville de Godard à 

Alphaville Urbanismo S.A‖, traz primeiramente uma análise da ficção científica Alphaville: 

une étrange aventure de Lemmy Caution, lançada em 1965 e dirigida pelo cineasta francês 

Jean-Luc Godard e as similaridades com o projeto de urbanismo empreendido pela Alphaville 

Urbanismo. Buscou-se traçar um paralelo entre as questões observadas durante o trabalho de 

campo, a estrutura do condomínio e da Barra da Tijuca, pontuando como o poder público 

atua/atuou nesses ambientes por meio da criação de concessões, normas e leis que promovem 

a formação de um ambiente com um estilo de vida específico e prioriza a vida em separado. 

 

Metodologia - Quando o campo não te quer presente 

 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi desenvolvida em cinco 

etapas através de variadas fontes de informação e instrumentos de coleta de dados. A pesquisa 

se desenvolveu a partir da seguinte metodologia: 

 Pesquisa bibliográfica: A literatura utilizada no texto foi dividida em dois 

conjuntos temáticos: a produção do urbano e classes sociais. Primeiramente foi 

realizada uma revisão bibliográfica acerca do tema da pesquisa e de questões 

acerca da história do Rio de Janeiro e Barra da Tijuca com autores como Abreu 

(1997), Pereira (2002). Teorias sobre classe média, segregação, desigualdade e 

distinção com Ribeiro (1997), Caldeira (2000), Bourdieu (1997), Salata (2015). 

Privatização, estruturação do modo de produção capitalista, produção do 

espaço com Harvey (2000; 1996), Carlos (2010; 2001), Botelho (2007), 

Lefebvre (1991), Abramo (2007), Rolnik (2015).  

 Trabalho de campo: O trabalho de campo se estruturou a partir de visitas à 

Barra da Tijuca e ao condomínio Alphaville Barra da Tijuca. Foram realizadas 

visitas periódicas entre final de 2016 e início de 2018. O trabalho de campo se 

pautou em analisar aspectos do condomínio, descrições acerca da área e da 
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trajetória de pesquisa. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e diálogos 

informais com os trabalhadores do condomínio. As entrevistas foram 

realizadas com uma auxiliar em administração, uma arquiteta, um vigilante e 

diálogos informais durante o campo com vigilantes, trabalhadores da 

construção civil e empregadas domésticas. Ressalta-se aqui a dificuldade de 

acesso aos moradores e à gestão do condomínio, em conformidade das regras 

do condomínio e as constantes proibições de acesso. 

 Análise de indicadores sociais: Análise dos dados sobre ocupação do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados sobre evolução urbana e 

uso do solo (2014-2015-2016) disponibilizados pela Prefeitura do Rio de 

Janeiro. 

 Sites, jornais, revistas, mídias: Análise das informações disponibilizadas no 

site da empresa e nas revistas anuais, e busca de informações acerca da atuação 

da empresa por meio de jornais e redes sociais, tais como Facebook. 

O tópico foi intitulado ―Quando o campo não te quer presente‖ pelas dificuldades que 

foram encontradas durante o andamento da pesquisa. Como se sabe, um condomínio 

horizontal fechado é um local com controle altamente intensificado. Esse controle é expresso 

por diversos mecanismos, seja no caminho até ao condomínio, na entrada, no contato com os 

trabalhadores e moradores, nos sistemas de segurança. As dificuldades de acesso ao 

condomínio e a algumas informações foram para além do que já era esperado ao realizar uma 

pesquisa dentro de um ambiente fechado, monitorado e exclusivo. A realização das 

entrevistas e até mesmo os diálogos informais com os trabalhadores, que foram os principais 

interlocutores desta pesquisa, foram vividas na maior parte do tempo com um ar de 

desconfiança, intromissão.  

Durante as primeiras idas ao condomínio, percebi que havia toda uma estrutura física e 

simbólica construída para que afastasse qualquer pessoa que não pertencesse aquele lugar. 

Tratava-se de um ambiente que, além de toda essa dinâmica de fechamento, ainda contava 

com a construção de um estilo de vida próprio da Barra da Tijuca, onde se prioriza o uso do 

automóvel e a vivência dentro de locais fechados. Busquei, de início, comunicação com 

algum dos moradores através de contatos cotidianos, durante as práticas de exercício ou na 

circulação no condomínio. No entanto, em nenhuma dessas circunstâncias foi possível 

estabelecer proximidade com moradores, pois estavam sempre de carro e já entravam 
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diretamente nas casas, e as regras do condomínio contribuíam para que não houvesse nenhum 

tipo de contato. De toda maneira, tentei ainda que essa aproximação fosse concretizada 

através do auxilio de algum dos trabalhadores da associação do condomínio, mas, mais uma 

vez, a distância entre mim e os moradores foi confirmada.   

Ao longo da pesquisa, as possibilidades de diálogo com moradores foram ficando cada 

vez mais escassas. Porém, durante todas as idas ao condomínio, alguns trabalhadores, fossem 

da Alphaville, fossem das casas do condomínio, abriam brechas para conversas, soltavam 

frases sobre a vida no condomínio, por vezes sobre a situação deles ali ou dos moradores. Foi 

a partir desses diálogos e entrevistas que a pesquisa foi se reformulando. A visão acerca do 

condomínio foi construída a partir do meu olhar e do olhar dos trabalhadores. O trabalho 

passou do estudo da perspectiva dos moradores sobre o condomínio para uma perspectiva dos 

trabalhadores sobre o condomínio. Esta foi uma das partes mais complexas para a composição 

do trabalho, uma vez que havia o questionamento de como trabalhar acerca de um 

condomínio e da questão de classe sem ter acesso aos moradores, e foi durante os diálogos 

com os trabalhadores que tivemos a resposta. De fato, a investigação a partir dos 

trabalhadores não havia sido o planejamento inicial, no entanto, o interesse foi despertado a 

partir das circunstâncias vividas em nossos encontros, nas dicas para chegar até o condomínio 

(descrição de atalhos), nas exposições de situações em que fomos igualmente barrados na 

entrada, nas prospecções de distinção entre moradores e os demais indivíduos, onde 

ressaltavam um distanciamento e, também, a ocupação de uma posição hierárquica. 

O trabalho, portanto, foi conduzido dessa forma, através do contato com os 

trabalhadores do condomínio. Com esses contatos foi possível ter uma melhor compreensão 

dos mecanismos de distinção social, da formação de um estilo de vida distinto, da Barra e do 

condomínio, das práticas ligadas a formas de exclusão e segregação socioespacial. A partir 

das entrevistas e no desenvolvimento do trabalho de campo foi possível conhecer as práticas 

específicas da empresa e do funcionamento do condomínio Alphaville Barra da Tijuca na 

produção do espaço urbano local juntamente com as ações do Estado que por diversas vezes 

beneficiam as camadas médias e altas da população.  
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CAPÍTULO 1 

 

Segregação socioespacial e a formação histórica de ambientes segmentados no Rio de 

Janeiro: Da Barra da Tijuca a Alphaville Urbanismo S.A 

 

A primeira parte deste capítulo busca analisar a expansão dos condomínios horizontais 

fechados. O objetivo é entender como este modelo de habitação se consolidou e transformou o 

espaço urbano. Para isso, é importante relacionar a expansão dos condomínios fechados com a 

privatização dos espaços públicos que resultaram na formação de ambientes segmentados em 

diversas partes do mundo.  

A segunda parte do capítulo faz uma breve revisão histórica da segregação residencial 

no Rio de Janeiro e na construção do bairro da Barra da Tijuca. Buscou-se refletir como seu 

modelo de planejamento se concretizou numa forma de pensar a urbanidade privilegiando as 

camadas superiores. Essa parte se dedicou em pensar sobre a construção de lugares 

específicos na cidade do Rio de Janeiro, formando ambientes com proximidade física, porém, 

com grande distância social. Portanto, o intuito do capítulo é percorrer os caminhos da 

urbanização na cidade do Rio de Janeiro. A necessidade de fazer esse percurso histórico é 

conseguir achar um caminho que ajude a entender os significados desta urbanização na 

atualidade.  

A terceira e última parte do capítulo busca pesquisar a história da empresa Alphaville 

Urbanismo S.A. e a estrutura do condomínio Alphaville Barra da Tijuca, analisando como o 

crescimento das cidades está totalmente associado à ação lucrativa do capital imobiliário em 

conjunto com a ação do Estado no processo de urbanização e como as instâncias público e 

privado se emaranham em decorrência do interesse das elites. 

 

1.1 Expansão dos condomínios e classes sociais 

 

A dinâmica da produção dos espaços na história da maioria das cidades brasileiras se 

caracterizou pela construção de ambientes segmentados, formados de maneira hierarquizada, 

compostos por espaços que são destinadas para cada grupo social. O ambiente vai se 
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distinguindo produzindo uma segmentação residencial (CID, 2009). Os condomínios 

horizontais fechados são espaços que denotam essa segmentação residencial por se 

apresentarem como um novo formato de segregação espacial, intitulados por Teresa Caldeira 

no livro Cidade de Muros como ―enclaves fortificados‖. Segundo Caldeira (2000, p. 11) os 

condomínios horizontais fechados são ―espaços privatizados, fechados e monitorados para 

residência, consumo, lazer e trabalho‖. 

Caldeira (2000) escreve acerca da segregação espacial utilizando o caso dos 

condomínios fechados na cidade de São Paulo. No entanto, considero que os condomínios 

fechados do Rio de Janeiro, principalmente da região da Barra da Tijuca, não são tão 

diferentes daqueles de São Paulo e de outros lugares ao redor do mundo. Lugares como 

Buenos Aires
12

, Miami
13

 e até a Cisjordânia
14

 são exemplos de espaços que seguem a 

tendência de uma territorialização peculiar notabilizada pela segmentação dos espaços. No 

caso da Barra da Tijuca, o plano urbanístico que deu luz ao seu projeto urbanístico 

apresentava-se como um lugar com poucos aspectos de sociabilidade, no seu sentido público. 

A construção do espaço tendia para que grande parte dos encontros se realizasse dentro de 

ambientes privados.  

Ribeiro (1997, p. 314) considera que este novo produto do mercado, o condomínio 

horizontal fechado, pretendia promover um novo estilo de vida baseado num ―modo de vida 

campestre, associativo, protegido, entre iguais‖. Para o autor, o que estava em questão era a 

criação de uma nova diferenciação socioespacial, fundamentada em uma nova frente de 

sobrelucros que trataria de resolver os problemas da frente de expansão imobiliária do período 

anterior ao da criação da Barra da Tijuca
15

. Mesmo que apontando para a expansão 

imobiliária entre os anos 70 e 80 que originou a Barra da Tijuca, identifica uma estratégia 

mercadológica semelhante para o caso da ―invenção‖ de Copacabana
16

.  

                                                           
12

 Elorza (2016). 
13

 Caldeira (2000). 
14

 Weizman e Segal (2003). 
15

 O período anterior do qual o autor trata é acerca da aceleração de crescimento dos bairros da Zona Sul, como 

exemplo principal o bairro de Copacabana, que entre os anos 40/50 foi o fruto de maior especulação imobiliária 

do Rio de Janeiro, tendo como vetor a construção de apartamentos, ocasionando o inchaço populacional nesta 

região, devido a uma grande frente de expansão sem planejamento. 
16

 Od‘nnell (2011), em seu livro A invenção de Copacabana, relata que a construção do bairro de Copacabana 

esteve associada a uma imagem de ―paraíso tropical‖ com praia, prestígio, cosmopolitismo. A abertura do Túnel 

da Real Grandeza (atual Tunel Velho) e a chegada dos bonds fizeram crescer a especulação imobiliária para a 

região, associado num primeiro momento ao descanso e à salubridade e posteriormente como símbolo de 
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Ao analisar a Barra da Tijuca e também a cidade do Rio de Janeiro, sobressaem-se 

espaços demarcados por fronteiras físicas e simbólicas que categorizam, hierarquizam e 

segmentam os espaços dentro da cidade. Ainda assim, o bairro é marcado por características 

distintivas mesmo dentro do mesmo território. Esta formação de espaço social transforma o 

espaço físico e traz à cena questões de prestígio e status que acompanham tais características 

de formação dos bairros e seus moradores. Bourdieu (1997), em Os efeitos do lugar, 

argumenta que essas análises do sistema de representação e classificação do mundo social se 

fazem necessárias para pensar a formação dos espaços urbanos e a organização das classes 

sociais.  

Bourdieu (1997, p. 160) argumenta que ―Efetivamente, o espaço social se retraduz no 

espaço físico‖. Segundo o autor, esta retradução pode ocorrer de maneira ―mais ou menos 

confusa”, sendo que as estruturas de poder, neste caso, o poder sobre o espaço físico, se dão a 

partir da posse do capital. Esse poder ―se manifesta no espaço físico apropriado sob a forma 

de uma certa relação entre a estrutura espacial da distribuição dos agentes e na estrutura 

espacial da distribuição dos bens ou dos serviços, privados ou públicos‖ (BOURDIEU, 1997, 

p. 160). A localização do agente, sejam estas localizações temporárias ou permanentes, 

exprime também o lugar que cada agente ocupa na hierarquia social. 

A posição ocupada pelo agente na hierarquia social constitui sua posição de classe. 

Bourdieu (1989) caracteriza ―classe‖ como um conjunto de agentes que ocupam posições 

semelhantes, que podem ter práticas, atitudes e interesses similares se colocados em 

condições análogas. Quando se fala da hierarquia social ocupada pelo indivíduo, trata-se 

também de pensar sobre identidade de classe.  

A identidade de classe é constituída por uma estrutura simbólica de identificação, onde 

os agentes e os grupos de agentes são classificados conforme sua posição relativa no espaço. 

Sua localização/posição é que vai definir quem é o indivíduo na hierarquia social. Um mesmo 

espaço não pode juntar duas pessoas excluindo suas diferenças, principalmente as diferenças 

culturais e econômicas. Os campos econômico e cultural são os estruturadores do espaço 

social. A incorporação desses dois campos define a posição do agente no espaço social. 

                                                                                                                                                                                     
civilização e de modernidade, que com a intensa ocupação se transformou em problemas como favelização, 

mendicância, ruído, problemas de circulação, verticalização excessiva.   
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Salata (2015), ao refletir sobre a identidade de classes, afirma a necessidade de uma 

abordagem que atribuísse maior importância aos aspectos subjetivos, que não tomasse a esfera 

subjetiva apenas como uma consequência da estrutura objetiva. Desta forma, o autor pensa 

uma nova abordagem que desse importância aos aspectos subjetivos, sinalizando-os não 

somente como uma consequência da estrutura objetiva, mas também como uma dimensão à 

parte da estratificação, com consequências para a própria formação das classes sociais.  

Segundo Salata (2015), falar sobre identidade de classe seria argumentar sobre um 

modo de reinvindicação do pertencimento a grupos sociais e da disputa em relação à 

formação de classes. Assim, a identidade de classe não seria uma forma de reconhecimento, 

mas, sim, uma maneira de intensificar as diferenças ou proximidades entre as pessoas. 

Através da afirmação sobre a qual classe o individuo gostaria de estar próximo ou se 

distinguir, ―uma forma de se diferenciar ou aproximar dos outros, essas identidades seriam 

então um eterno movimento, nunca acabado, evolvendo um eterno entendimento de quem 

somos e de quem as outras pessoas são‖ (SALATA, 2015, p. 3). 

O capitalismo, diante de todo o seu dinamismo, apresenta uma marcante geografia 

histórica, que transforma o entendimento acerca das classes sociais. Apesar da diversidade 

cultural e da construção diferenciada da sociedade, onde vive uma variada trajetória de 

experiências físicas, os diferentes povos têm se unido, às vezes de modo grandioso e por 

convencimento, outras vezes pela imposição da força, em uma unidade da divisão 

internacional do trabalho. Apesar de toda a transformação física que os espaços têm sofrido, 

novas forças produtivas também têm se distribuído pelo mundo, novas áreas de concentração 

de capital e trabalho têm sido dinamizadas em áreas metropolitanas, remodelando também a 

mobilidade social/urbana. Desta forma, ao se pensar nas classes médias, é necessária uma 

revisão histórica de quem era considerada a classe média ontem e quem pode ser considerada 

classe média hoje. Mundialmente, aspectos do capitalismo como a intensa industrialização foi 

um grande colaborador para as mudanças na economia, afetando também a vida dos 

trabalhadores. 

O desenvolvimento do sistema capitalista já previa como um resultado ―natural‖ do 

seu enraizamento fatores como a mobilidade, que somente nos últimos anos estaria sendo 

estendida à periferia do sistema, como é o caso dos países ―emergentes‖ como o Brasil, que 
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viveu mudanças significativas nos últimos anos
17

 em sua estrutura, em conformidade de 

políticas redistributivas, que estariam transformando a vida dos indivíduos, dando-lhes novas 

oportunidades no mercado de trabalho, ingresso no ensino superior, redução das taxas de 

analfabetismo e políticas públicas voltadas para a moradia e cultura, podendo assim modificar 

o padrão de vida das pessoas e retirando-as de condições precárias de vida e pobreza. Esses 

aspectos estariam rompendo barreiras com o mundo todo, formando o que alguns denominam 

de ―nova classe média global‖. No Brasil, foram nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo 

que houve o maior crescimento dessa classe média (CARDOSO; PRETECEILLE, 2016). 

O exemplo da Barra da Tijuca e a discussão atual sobre classes médias apontam a 

busca por diferenciação a partir da localização e o crescimento das classes médias em regiões 

como a Barra da Tijuca. Pereira (2002) aponta quais os princípios que ajudaram na 

manutenção e aumento deste grupo social: 

O enxugamento da máquina estatal, a partir da reforma administrativa, com redução 

do quadro de funcionários, o grande avanço tecnológico e seu impacto na estrutura 

ocupacional das grandes empresas, aliado ao quadro de recessão econômica, 

promoveram profundas mudanças na estrutura produtiva e nos padrões 

organizacionais e tecnológicos. Nesse contexto, a classe média aparece como o 

principal objeto social de reconfiguração. A expansão da economia de serviços, o 

acelerado processo de informatização automação das empresas, a privatização 

crescente dos serviços sociais, a ampliação do mercado de trabalho ligado às funções 

de gestão e controle não apenas aumentaram o espectro social da classe média, como 

também mudaram sua lógica de organização e suas estratégias de ascensão social. 

As noções de empregabilidade e flexibilidade passam a orientar as novas estratégias 

de inserção social dessa camada social, que pelos motivos expostos, passa a merecer 

o tratamento no plural: classes médias (PEREIRA, 2002, p. 103). 

As variações no interior das classes, como afirma Bonelli (1989), ocorrem pela 

procura por um reconhecimento social e se materializam a partir de um estilo de vida 

particular e a busca por um status distinto. O autor argumenta que esse estilo de vida distinto 

e as posições de status foram apropriados principalmente pelas classes médias, fazendo com 

que a estratificação, como parte desse estilo de vida, fosse menos transparente entre os 

estratos favorecidos da sociedade. Segundo Bonelli (1989), ―A consolidação do espaço social 

da nova classe média pautou-se pela monopolização dos privilégios de status, implementando 

um estilo de vida distinto das outras classes sociais‖.  

Nessa direção, podemos pensar as relações entre distanciamento/isolamento, tão 

características na proliferação da construção dos condomínios horizontais fechados. Este 
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 Ao falar sobre as mudanças ocorridas no país, alguns autores estão tratando principalmente do governo petista 

entre os anos de 2003 a 2014, quando foram impulsionados os principais programas sociais. 
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padrão de segregação se torna mais visível entre as classes mais abastadas, sendo 

potencializado a partir de um consumo ―ostentatório‖ do espaço, o space consumming, assim 

chamado por Bourdieu (1997) como uma das formas por excelência de ostentação de poder. 

As características diferenciadas dos condomínios fechados como segurança 24 horas, guaritas, 

espaços privados de lazer como clubes com piscinas, quadras, praças, constatam o diferencial 

do lugar, criando barreiras que potencializam sua distinção.  

 A localização da maior parte dos condomínios horizontais fechados em zonas 

afastadas das regiões centrais da cidade demonstra um novo padrão entre os indivíduos que 

optam por essa forma de habitar o espaço urbano. Conforme aponta Quadros (2008), as 

classes mais altas buscavam ocupar as regiões centrais da cidade, e as classes populares 

residiam nas regiões periféricas. No Rio de Janeiro, esse processo ocorreu principalmente a 

partir dos anos oitenta, quando houve o fortalecimento do processo histórico de concentração 

da riqueza no núcleo metropolitano da cidade. Esse processo ocorreu por conta da recessão e 

precarização do trabalho, a par do aumento da pobreza e alta concentração de renda, 

intensificando, assim, a segmentação dos espaços na cidade e as desigualdades sociais 

(LAGO, 2000).  

Com a construção dos condomínios fechados, principalmente no formato horizontal, 

de casas, as classes mais altas têm ocupado também as regiões que antes eram ocupadas pelas 

classes populares. Porém, essa ocupação se forma através de um alto nível de distinção, sendo 

assegurado por um elevado grau de segurança e distanciamento dos espaços públicos urbanos. 

Aqueles que buscam morar nessas novas formas de habitação se distinguem dos demais 

moradores do entorno, pois adquirem espaços altamente valorizados.  

A relação entre a procura por um lugar seguro e a distinção dos espaços é evidente. Na 

arquitetura dos condomínios horizontais fechados, é exposta a exaltação de um ambiente 

superior. Como afirma Caldeira (2000, p. 265), ―A imagem que confere o maior status (e é 

mais sedutora) é a residência enclausurada, fortificada e isolada, um ambiente seguro no qual 

alguém pode usar vários equipamentos e serviços e viver só com pessoas percebidas como 

iguais‖.  

Tal modelo de habitação tem características que se fazem comuns a todos. Possuem 

por entre suas extremidades barreiras que os circundam e enaltecem o acesso único e restrito. 

Sua forma arquitetônica evidencia seu caráter segregador, a rejeição pela vida pública e o seu 
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isolamento diante do restante da cidade, sendo seus aparatos de segurança e intenso controle 

mecanismos sinônimos do seu panorama excludente para os que estão do lado de fora. 

Caldeira (2000, p. 259) faz apontamentos acerca deste padrão dos condomínios fechados 

enaltecendo suas características de negação e ruptura com os demais espaços da cidade: 

Os enclaves privados e fortificados cultivam um relacionamento de negação e 

ruptura com o resto da cidade e com o que pode ser chamado de um estilo moderno 

de espaço público aberto à livre circulação. Eles estão transformando a natureza do 

espaço público e a qualidade das interações públicas na cidade, que estão cada vez 

mais marcadas por suspeita e restrição.  

Os condomínios e loteamentos fechados são marcados por um sistema simbólico que 

induz o indivíduo a um esquema de distinção social. Em sua maioria, são rodeados por 

enormes muros que isolam qualquer olhar para além das guaritas. As/os porteiras/os, as/os 

seguranças, as câmeras são amplas traduções desse esquema de isolamento/restrição, 

afirmando sempre à distância as desigualdades entre aqueles que moram e aqueles que apenas 

podem observá-lo de longe. Conforme afirma Silva (1996), todos esses mecanismos 

explicitados são estruturas que reforçam a fragmentação do espaço urbano carioca. 

Os condomínios exclusivos constituem um novo padrão de segregação residencial 

proposto a partir das experiências dos suburbs americanos e as garden cíties 

inglesas. Significam a superposição de um tipo de relação. A promoção imobiliária 

recente no município do Rio de Janeiro sobre a estrutura interna e caótica da cidade. 

Sua expressão material consiste numa cidadela cercada por muros e seguranças, 

prédios com a mesma idade, presença de serviços e classe social com certo grau de 

homogeneidade. Na prática, esses condomínios reforçam a fragmentação do espaço 

urbano e estabelecem fronteiras entre áreas residenciais distintas (SILVA, 1996, p. 

52-53).  

A distinção de classes que marca vários espaços da cidade do Rio de Janeiro e, 

concomitantemente, da Barra da Tijuca é representada por espaços que têm em sua 

idealização o distanciamento do contexto da cidade. Tais representações são observadas 

principalmente nas habitações, como a exemplo dos condomínios horizontais fechados. 

Porém, outros mecanismos também demonstram tal distanciamento. Pereira (2002) traz como 

exemplo os shoppings centers, que delimitam simbolicamente tais espaços, tendo em vista 

que padrões de consumo também assumem estratégias de ascensão social: 

O movimento de auto-segregação das camadas superiores se cristaliza na 

conformação de espaços sofisticados que destoam no conjunto da cidade e marcam 

simbólica espacialmente os grandes centros urbanos da atualidade. O uso de meios 

literais de separação é complementado por uma elaboração simbólica que transforma 

o isolamento, a restrição e controle em símbolos de status; esses mecanismos, além 

de reafirmar as desigualdades sociais colaboram para a demarcação das 

desigualdades no espaço. A lógica espacial, que compõe um novo padrão de 

segregação urbana é baseada na noção de distinção social e o estilo de vida surge 
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como o fator responsável por fornecer identidade a esse novo grupo social 

(PEREIRA, 2002, p. 107). 

A incidência de shoppings na Barra da Tijuca é muito grande. Os vários shoppings que 

se espalham pela região apresentam nomes em sua maioria em inglês ou enaltecendo algum 

aspecto da natureza. Exemplos como: Village Mall, Shopping Downtown, Barra Square 

Shopping Center, Barra Garden Shopping, New York City Center, Barra Point Shopping 

Center, Shopping Cittá América, Shopping Metropolitano Barra, Rio Design Barra, Shopping 

Milenium, Open Mall Shopping Center, Casa Shopping, Praia Shopping Barra. Todos ficam 

nas proximidades da Avenida da Américas, Avenida Ayrton Senna e Avenida Olegário 

Maciel. Avenidas que formam as principais vias do bairro da Barra da Tijuca. 

Os condomínios fechados na Barra da Tijuca também apresentam nomenclaturas em 

inglês, de lugares e de bens naturais. São exemplos: Barra Golden Green, Península, 

Acquabella, Saint Tropez, Sunset, Barra Sol, Royal Club, North Coast, Jardim Ibiza, Barra 

Blue, Riviera, Saint Germain, Village Oceanique, Sunshine Drive, Alphaville.  

Machado (2006) afirma que a utilização de nomes em outras línguas ou a utilização de 

atributos como bens naturais em estabelecimentos comerciais, shoppings, empreendimentos 

imobiliários servem como uma estratégia de marketing para a sedução do cliente, formando 

uma personalidade para o produto, dotando-o de atributos e promoção a partir da celebração 

do nome. O uso de um vocabulário diferenciado é empregado por diferentes valores 

atribuídos aos grupos sociais. As estratégias de marketing são orientadas a partir da 

possibilidade de consumo e aquisição de bens e serviços. A utilização de termos em outras 

línguas induz a um diferencial de consumo, pois tais palavras tem o poder de persuadir a 

compra.  

As características físicas e arquitetônicas da Barra da Tijuca, a crescente utilização de 

termos em inglês, dezenas de shoppings, estátua da liberdade, condomínios com nomes como 

Santa Mônica e San Diego levaram o bairro a uma associação informal da Barra da Tijuca 

como a ―Miami Carioca‖, termo que passou a ser recorrente nos diálogos sobre a região, 

apesar do teor sarcástico
18

. Em várias conversas com moradores do bairro e das proximidades, 

a lembrança da semelhança da Barra com algum lugar de fora do país era sempre assinalada.  

                                                           
18

 Em matéria online intitulada ―Barra da Tijuca a Miami dos cariocas‖ da revista Vip Brasil, salientavam que os 

condomínios da Barra da Tijuca podem ser comparados com os melhores de Miami. Na entrevista, o empresário, 

dono de uma boate na Barra da Tijuca, afirma: ―O Le Club é o que a Barra precisa em matéria de noite. Um local 
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Figura 1: Matéria da Revista Piauí. 

Fonte: Revista Piauí.  

 

O grande número de condomínios na região também faz alusão a um lugar com 

referências de outros países. O crescimento de condomínios fechados na região da Zona Oeste 

foi o maior de toda a cidade do Rio de Janeiro
19

, sendo esperado para os próximos anos um 

crescimento de até 30%.  

Nessa frente de expansão na região da Barra da Tijuca foram verificados os mais 

diversos tipos de condomínios e loteamentos. Segundo Becker (2005), os condomínios e 

loteamentos podem assumir tipologias muito variadas, podendo ser exclusivamente 

residenciais ou mistos, que oferecem outros tipos de produtos como comércio e serviços. Sua 

estrutura arquitetônica pode ser classificada em horizontais com habitações unifamiliares, 

verticais quando há apartamentos ou mistos com construções unifamiliares e edifícios de 

apartamentos. A extensão territorial dos condomínios horizontais fechados pode ser 

classificada em pequena, média ou grande, podendo ser situados tanto em zonas rurais ou 

próximo a zonas periféricas. Tendem a ser áreas homogêneas, ambiente socialmente 

construído para viver entre aqueles que se aproximam de um distinto padrão social, e 

protegidas dos possíveis contratempos, dos encontros indesejados ou do aparente perigo que a 

cidade oferece. Souza (2005) aponta que os condomínios e loteamentos são espaços que 

induzem ao indivíduo uma proporcionalidade de lazer, segurança e exclusividade aos 

residentes, apresentando-se como um escape do dito cotidiano urbano violento.  

                                                                                                                                                                                     
elegante, charmoso. O VillageMall, o BarraShopping, o Rio Design Barra, o Casa Shopping e, agora, o Vogue 

são locais que atendem muito bem esse público dos condomínios. Hoje, pode-se comparar esses condomínios 

aos melhores de Miami. Sempre olhei para Barra com olhos de Rio do futuro. É um exemplo do que se pode 

fazer em poucos anos numa cidade‖. (Ricardo, empresário, dono da boate Hippopotamus. Fonte: 

https://vip.abril.com.br/turismo/barra-da-tijuca-a-miami-dos-cariocas/.  
19

 Fonte: Relatório da Evolução e Ocupação do Solo entre os anos de 2014 a 2016. 
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Becker (2005) acrescenta que foi a partir dos anos 50 que esse modelo começou a se 

difundir dentro de um padrão internacional de crescimento. Surgiram inicialmente nos 

Estados Unidos, com a construção de casas no entorno das cidades, posteriormente cercando-

as. Uma das primeiras comunidades a implantar este tipo de construção foi a Tuxed Park em 

meados dos anos oitenta. Essa comunidade foi construída próxima à cidade de Nova York. 

Após a Tuxed Park, outras comunidades parecidas também começaram a surgir praticamente 

ao mesmo tempo em diversos países. A maior parte das casas era construída em forma de 

mansões, com ruas privadas, gradeadas, destinadas à população mais abastada. Até as décadas 

de 60 e 70, a expansão dessas comunidades ainda se fazia de forma lenta e era designada à 

população de classe mais alta. A partir dos anos 80, foi ganhando forte propensão, tornando-

se uma tendência mundial (BECKER, 2005 apud BAKELY; SNYDER, 1998). 

Os primeiros modelos dos condomínios fechados estadunidenses eram as chamadas 

gated communities, termo utilizado internacionalmente para designar conjuntos de unidades 

residenciais com perímetros definidos por muros, cercas e aparatos de segurança privados 

(MOURA, 2007). Os urbanistas norte-americanos Edward Blakely e Gail Snyder utilizaram o 

termo gated communities em seu livro Fortress America: Gated Communities in the United 

States para escrever acerca do crescimento deste modelo habitacional nos Estados Unidos. 

Segundo os autores, este termo já era utilizado em propagandas imobiliárias, embutindo a 

ideia de se viver em comunidade.  

Caldeira (2000) aponta que a existência de condomínios fechados em São Paulo é 

datada desde os anos 20. Seguindo principalmente o modelo vertical, de edifícios, no entanto, 

tal modelo ainda era muito estigmatizado. Os primeiros modelos de condomínios residenciais 

no formato vertical não foram bem vistos pela população, pois lembravam os antigos cortiços, 

que eram moradias compartilhadas. Por ser de uso da população mais pobre, foi criado um 

estigma desse tipo de habitação. No entanto, a estrutura mais acessível para as pessoas era o 

modelo vertical, pois tinha pouco espaço para a construção de casas, e o custo da terra havia 

sofrido aumentos. Dessa forma, os prédios de apartamentos, sendo estes residenciais ou 

empresariais, se tornaram maioria no plano urbano mundial. Devido a essa expansão, houve a 

popularização desse modelo. Pessoas de diferentes classes sociais passaram a optar por morar 

em apartamentos, sendo a maior diferença a localização e estrutura.  

Na maioria dos países da América Latina, assim como no Brasil, ocorreu um aumento 

na procura por apartamentos a partir dos anos 70. Esta procura ocorreu devido às mudanças 
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na forma de financiamento e ao aumento das construções (CALDEIRA, 2000). A partir dessa 

época, condomínios no formato vertical ficaram mais popularizados, encontrados em diversas 

partes da cidade. O aumento do número de habitantes nas zonas urbanas, devido aos 

processos de êxodo rural e industrialização, movimentos interligados, criou uma sobrecarga 

de população nas cidades. Desse modo, com passar dos anos, o antigo modelo habitacional de 

casas foi perdendo credibilidade, pelo aumento do preço devido ao encurtamento de áreas 

habitáveis.   

No Brasil, após um longo processo de investimentos no setor imobiliário, como as 

facilidades de financiamento aliado a uma lógica desenvolvimentista urbano-industrial e a 

criação de programas do governo como Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II 

PND), que incluía o Programa de Cidades de Porte Médio, retratava as transformações 

decorrentes da globalização e territorialização das redes globais, através da visão das grandes 

cidades como centros gestores e polarizadores do território. Exemplos como o Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH), as Sociedades de Crédito Imobiliário e as Associações de 

Poupança e Empréstimo, formando o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), 

integrado por instituições financeiras especializadas na concessão de financiamentos 

habitacionais, tinham como fontes de recursos os depósitos em caderneta de poupança e 

repasses dos recursos do FGTS pelo Banco Nacional da Habitação
20

 (BNH) que alavancaram 

os investimentos imobiliários na época. Além dos apartamentos, o modelo de condomínio no 

formato horizontal direcionado para as classes altas também começou a ser construído. Os 

primeiros condomínios horizontais fechados surgidos concentravam-se na região de Barueri, 

na Grande São Paulo, por volta dos anos 70. Um destaque entre os primeiros condomínios 

horizontais foi o Alphaville Barueri, da Alphaville Urbanismo S.A. No entanto, a 

consolidação e a expansão deste modelo horizontal em outros estados brasileiros foram 

verificadas principalmente a partir dos anos 90 (CALDEIRA, 2000). 

Os condomínios horizontais se encontram na maioria das vezes nas partes mais 

afastadas da malha urbana, tomando proporções grandiosas de extensão, visto que nessas 

                                                           
20

 O BNH desenvolveu a primeira política habitacional que pode ser considerada política de massa, criado em 

1965 no período da Ditadura Militar. Era um modelo padronizado isento de preocupações urbanísticas. Apesar 

da grandiosidade do projeto, este não atingiu os municípios menores e teve políticas voltadas principalmente 

para a classe média. Em seu primeiro momento, a prioridade foi a remoção de favelas e a construção de 

conjuntos habitacionais, como exemplo a construção da Cidade de Deus. O BNH foi extinto em 1985, devido ao 

elevado número de inadimplências. As maiores críticas ao programa foram a incapacidade de atingir a população 

de renda mais baixa, favelização e crescimento da periferia devido às inadimplências que levavam os indivíduos 

a buscar outros lugares na cidade (CARDOSO, 2000, 2006; ROLNIK, 2009). 
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regiões o preço da terra ainda se encontra mais baixo. Devido a esse fator, os condomínios 

podem ser construídos em diversos formatos, sendo o de casas o mais desenvolvido nos 

últimos anos, direcionados principalmente para a população mais abastada, criando o 

imaginário de viver em comunidade, com a valorização do seu espaço entre as residências. O 

custo alto é verificado em detrimento dos diversos serviços que estes empreendimentos 

oferecem. No entanto, em comparação com o modelo de casas em regiões valorizadas das 

cidades, próximas aos centros urbanos, o preço dos condomínios horizontais fechados ainda é 

menor que o das casas. 

Na Barra da Tijuca, a questão da localização dos condomínios horizontais fechados 

envolveu uma busca pelo desenvolvimento e a criação de uma nova centralidade na região. 

Isso é reforçado pelos constantes investimentos que ocorreram no bairro nos últimos anos, 

como os investimentos para a Copa e Olimpíadas, reforçando uma demanda concreta da luta 

pela acessibilidade
21

. A teoria acerca da localização proposta por Flávio Villaça analisa a 

localização urbana através de dois atributos. Primeiro pelos contatos diretos, aqueles que não 

envolvem deslocamentos, e posteriormente pelos contatos indiretos que são aqueles que 

exigem ou envolvem deslocamentos. Esses deslocamentos ou não deslocamentos é que irão 

definir o valor da localização. Segundo o autor, a localização é um valor de uso, fruto do 

trabalho socialmente necessário empregado na produção da cidade inteira. E são as classes 

sociais que disputam a ocupação das localizações. Desta forma, a localização de condomínios 

de luxo fora das regiões centrais estaria totalmente contrária à já formulada sobre a ocupação 

das cidades. Porém, no caso da Barra da Tijuca ocorre a busca por essa nova centralidade.  

As classes sociais disputam entre si a ocupação das localizações mais valiosas da 

cidade, quer para residência, quer para negócios. Nessa disputa as classes sociais não 

se apropriam de uma mais valia como ocorre no local de trabalho. Apropriam-se do 

próprio valor (cristalizado em terrenos). Através da propriedade desse valor, elas 

capturam parte do valor do trabalho social dispendido na produção da cidade toda, o 

qual se materializa na valorização do terreno; mas esse valor não é mais valia. Como 

diz Castells, as classes disputam a apropriação diferenciada do próprio produto do 

trabalho. Quanto mais centrais as localizações (dependendo aí do que se entenda por 

"centro") maior seu valor de uso, ou seja melhores condições tem ela de se 

relacionar com o restante da cidade (VILLAÇA, 1999 p. 3-4). 

O condomínio horizontal fechado de luxo cria um novo valor para sua localização, não 

mais no sentido geográfico, mas agora a partir do simbolismo que um condomínio pode trazer 

para certas áreas. Porém, essa valorização pode ocorrer apenas no perímetro do condomínio. 

Em um trabalho anterior, conforme exposto na introdução, onde pesquisei um condomínio de 
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 Comentário feito pelo Prof. Daniel Hirata em uma das orientações. 
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luxo numa região periférica da Grande Vitória, os moradores do bairro que se situava na 

frente do condomínio pesquisado diziam não sentir nenhuma mudança com a localização do 

empreendimento naquela região, visto que os moradores do condomínio não utilizavam os 

serviços do bairro, e a infraestrutura do lugar continuava a mesma. Só aconteceram mudanças 

nas proximidades do condomínio.  

O surgimento e o crescimento dos condomínios fechados provocaram impactos 

relevantes no cenário urbano. De acordo com Becker (2005), estes impactos podem ser de 

ordem social, econômica, política e/ou físico-espacial. As características e as tipologias dos 

empreendimentos são as variáveis para o nível de impacto. Os condomínios do tipo horizontal 

apresentam maiores impactos devido às maiores proporções de terras que ocupam, 

promovendo mudanças em alto nível em meio ao ambiente em que estão inseridos, 

remodelando os tipos de interações sociais, transformando as relações existentes entre os 

moradores, modificando o estilo de vida, além das possíveis transformações no meio 

ambiente. 

Os condomínios fechados apresentam forte crescimento devido ao rumo de uma 

arquitetura cada vez mais homogênea e uniformizada – uma arquitetura globalizada. Seu 

crescimento é experimentado de forma diversificada, mas um fato igualmente articulado entre 

as cidades é a privatização dos espaços, envolvidos numa dinâmica de fragmentação que 

privilegiam as classes médias e altas. 

Essa e outras transformações similares podem ser detectadas em muitas outras 

cidades ao redor do mundo, ainda que nem sempre com a mesma intensidade ou 

obviedade. (...) a secessão das classes altas, a privatização dos espaços públicos e a 

proliferação das tecnologias de vigilância estão fragmentando o espaço da cidade, 

separando grupos sociais e mudando o caráter da vida pública de maneiras que 

contradizem os ideais modernos de vida urbana. Da mesma maneira que esses ideais 

ajudaram a moldar cidades por todo o mundo, transformações daquele ideal estão 

ocorrendo em São Paulo estão afetando atualmente o caráter do espaço urbano e da 

vida pública em vários lugares (CALDEIRA, 2000, p. 328). 

Caldeira (2000) analisa que uma das consequências que esse tipo de empreendimento 

pode produzir dentro do ambiente urbano é o crescimento da segregação e da exclusão 

socioespaciais, provocando mudanças significativas entre a vida pública e o espaço público. 

Tal fato acarreta distanciamento de valores que eram vistos como uma proposta inicial em 

meio ao surgimento das cidades e reconfigurando os princípios de democracia e vida social. 

Como aponta Caldeira (2000, p.211) ―Em cidades fragmentadas por enclaves fortificados, é 
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difícil manter os princípios de acessibilidade e livre circulação, que estão entre os valores 

mais importantes das cidades modernas‖. 

 

1.2 Segregação e privatização dos espaços públicos 

 

A literatura existente acerca do estudo da intensificação do fenômeno urbano aponta 

diferentes nomeações para a problemática da segregação, estabelecendo variados tipos, 

causando certa confusão quanto a que tipo de segregação está sendo retratada em cada caso, 

designando às vezes nomeações diferentes para processos iguais. A segregação urbana que é o 

termo/tipo mais utilizado na literatura vigente e se caracteriza como a separação do espaço 

urbano em zonas socialmente homogêneas.  

A segregação pode estar vinculada tanto a valores étnicos, religiosos e 

socioeconômicos, se apresentando de maneira imposta ou voluntária. Ao analisar o caso 

desses grandes empreendimentos da indústria imobiliária que impõe aos indivíduos a 

separação e distanciamento, seja no sentido simbólico, seja no sentido real, é observado seu 

caráter de ―autossegregação‖. O individuo é movido por uma escolha, ele opta por viver em 

separado (QUADROS, 2008). Ugalde (2002) salienta acerca desse exacerbado movimento de 

segregação dentro das metrópoles, sinalizando que face à densificação de áreas já ocupadas e 

à incorporação de novas glebas ao tecido pré-existente ocorre principalmente um processo de 

parcelamento do solo para a produção de lotes edificáveis.  

Villaça (1999, p. 6) entende como segregação a ―alta concentração de camadas sociais 

em determinada parcela do espaço urbano‖. O autor divide essa estrutura urbana básica em 

dois grupos: a metrópole interior e a costeira. A costeira é habitada principalmente pelas 

camadas de alta renda, onde a acessibilidade ao Centro é um ponto central da ocupação desses 

indivíduos. Segundo o autor, o controle da produção e consumo do espaço urbano pela classe 

dominante se dá através de três esferas: econômica, política e ideológica. 

Na esfera econômica, destaca-se o controle do mercado imobiliário que produz os 

bairros da classe dominante no local onde elas desejam. Na esfera política, ocorre o controle 

do Estado, que, no tocante ao espaço urbano, se manifesta de três maneiras, a saber: controle 

da localização da infraestrutura urbana, controle da localização dos aparelhos do Estado e 
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controle da legislação de uso e ocupação do solo. Finalmente, a classe dominante desenvolve 

toda uma ideologia a respeito do espaço urbano, a qual, como toda ideologia, visa auxiliar a 

dominação e torna-la aceitável pelos dominados (VILLAÇA, 1999, p. 8). 

Portanto, o que se evidencia é a dominação de determinados espaços para o seu 

consumo. Tal dominação é percebida pela diferenciação de lugares para determinados estratos 

sociais, o que gera características de segregação urbana. A segregação pode ser descrita como 

uma configuração espacial onde a classe dominante controla o espaço urbano.  

A tese que pretendemos demonstrar é que através da segregação a classe dominante 

controla a produção e consumo do espaço urbano, sujeitando-o aos seus interesses. 

A segregação é um processo necessário para que haja esse controle. Sem ela este não 

poderia existir. A segregação consiste então em uma determinada espacialidade, sem 

a qual esse controle não poderia ocorrer. (...) Este trabalho pretende mostrar que a 

segregação é uma determinada geografia, produzida pela classe dominante e através 

da qual essa classe "cercea" as demais. Trata-se portanto de um caso de efeito do 

espacial sobre o social, e não ao contrário, como ocorre tradicionalmente nas 

interpretações do espaço (VILLAÇA, 1999, p. 7-8). 

A segregação do solo urbano provoca outras problemáticas manifestadas de acordo 

com o processo denominado ―urbanismo defensivo‖. Este tipo de urbanismo cria espaços 

onde o espaço público se torna privatizado e exclusivo (SOUZA, 2003). O discurso do medo 

é um aliado para o domínio dessa sociedade cada vez mais excludente e segregada. 

Transcursões acerca da violência e do crime passam a ser legitimadoras das transformações 

das relações sociais e dos espaços públicos. Desta forma, os espaços públicos privatizados são 

como uma resposta a esse discurso do crime e da violência. A cidade vem intensificando sua 

característica de um lugar de passagem, aderindo a esquemas de segurança que incluem o uso 

de carros blindados e criação de espaços residenciais fortificados (BECKER, 2005). 

Em meados de 1972, o arquiteto Oscar Newman publicou um trabalho intitulado 

―Defensible Space‖, que conta com uma publicação mais recente chamada de ―Creating 

Defensible Space‖. O autor faz um estudo sobre os tipos arquitetônicos residenciais e como se 

dá o controle do espaço em cada um desses. Segundo Newman, esse conceito foi idealizado a 

partir da observação do conjunto Pruitt-Igoe, cuja implosão foi considerada por muitos como 

o fim do movimento modernista, sendo as questões de segurança um importante fator para o 

não sucesso desse movimento.  

As consequências da segregação e a privatização de espaços públicos são, sobretudo, a 

construção de interações específicas entre os indivíduos, com menor envolvimento na vida 
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cívica e consequentemente induzindo a uma interação social privativista, devido ao baixo uso 

dos espaços públicos e ao pouco relacionamento com moradores das áreas adjacentes 

(BECKER, 2005; QUADROS, 2008). 

A vida no espaço urbano se fragmenta com pessoas ilhadas em espaços privados, 

havendo uma forte perda de sociabilidade no espaço público (GOMES, 2002). A privatização 

dos espaços públicos produz uma ressignificação deste espaço. As pessoas se bloqueiam em 

um círculo fechado e totalmente demarcado de relações, e institui-se o poder de escolher 

quem fará parte deste círculo e dos demais parâmetros de sociabilidade que os tornará 

integrados socialmente. Já Simmel (1983) argumenta que a sociabilidade ou interação social é 

um fim em si mesmo e afirma que ―a sociabilidade é o jogo no qual se ‗faz de conta‘ que são 

todos iguais e, ao mesmo tempo, se faz de conta que cada um é reverenciado em particular‖ 

(SIMMEL, 1983, p. 173). Para o autor, são essas formas de sociação, da criação de interações 

irregulares entre os indivíduos que notabilizam a existência da sociedade (SIMMEL, 1983; 

SOUZA, 2003; CALDEIRA, 2000). 

O que se relaciona aos condomínios horizontais fechados é a transferência para a 

esfera privada dos serviços públicos. Desta forma, acentua-se a diminuição do poder público e 

da administração pública. Serviços que antes eram prestados pelo Estado passam a ser 

incumbidos a esfera privada. Essa tendência de desvalorizar a esfera pública revela a 

complexidade das relações entre os domínios público e privado na sociedade brasileira e a 

estreita relação entre ambos (SOUZA, 2003; CALDEIRA, 2000). 

Os condomínios fechados tornam-se espaços privados dentro de áreas públicas, com 

praças, áreas de lazer, conveniência, formando um ambiente apartado, provido de 

exclusividade e exclusão. Dentro desses espaços se perde o ideal de cidade pautado na 

diversificação e mesclagem de pessoas. O indivíduo público passa a integrar o espaço 

privado, ou seja, aquilo que era público torna-se privado ou privatizado. O espaço público é 

transformado em esferas menores e privativas (GOMES, 2002). 

Os condomínios fechados são regulamentados pela lei federal de nº 4.591/1964, no 

entanto, a lei que regulamenta os ―loteamentos‖
22

 é a lei de nº 6.766/79. Essa lei aprova o 

                                                           
22

 LEI DE N 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras 

Providências: § 1º- Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação. Com 

abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação das vias 

existentes.  Fonte: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm 
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parcelamento do solo sob a ideia de que o empreendedor, ao custear o parcelamento do solo 

para venda, deve manter parte do terreno com vias públicas e áreas de interesse comum, a 

partir do repasse ao município. Contudo, as práticas concretas de construção desse tipo de 

condomínio são bem diferentes daquelas expressas em lei. A maioria dos condomínios nega o 

acesso aos indivíduos. O acesso é permitido somente àqueles que têm alguma ligação com o 

condomínio, podendo ser moradores, visitantes, prestadores de serviços ou trabalhadores. 

Portanto, os condomínios são repletos de questões sobre os impasses entre o público e o 

privado, gerando questões sobre a legalidade desses empreendimentos (CALDEIRA, 2000; 

ANTONIO, 2012; ZANOTELLI, 2011).  

Sobre a designação e o acesso ao condomínio Alphaville Barra da Tijuca, a arquiteta 

do empreendimento reitera que é um loteamento, porém, apesar das ruas serem públicas, o 

acesso nem sempre é permitido, ficando a cargo da segurança do local: 

É um loteamento, as ruas da Barra da Tijuca, não só aqui, mas quase em todos os 

condomínios que você passar, são todos ruas públicas, então, nós somos ruas 

pública, toda nossa rede de esgoto, telefone, são todos doados para as 

concessionárias, porém, a gente tem uma segurança, por isso que existe uma 

associação de condomínio, nessa associação você faz todo um cuidado, a gente uma 

segurança, uma coisa que você tem um cuidado com os proprietários, mas é rua 

pública (Roberta, entrevistada). 

Maricato (2012) questiona a ilegalidade desses empreendimentos afirmando que os 

loteamentos fechados são irregulares. A autora aponta que o estigma acerca da ilegalidade da 

terra urbana não deve ser associado apenas aos pobres. Segundo a autora, o poder público, 

principalmente as câmaras municipais, em alguns casos, criam estratégias para aprovar leis 

locais que são contrárias às leis estaduais.   

A ilegalidade da propriedade da terra urbana não diz respeito só aos pobres. Os 

loteamentos fechados que se multiplicam nos arredores das grandes cidades são 

ilegais, já que o parcelamento da terra nua é regido pela lei federal 6766, de 1979, e 

não pela que rege os condomínios, a lei 4591, de 1964. O primeiro e mais famoso 

dos condomínios – o de Alphaville, em São Paulo – tem parte de suas mansões sobre 

terras da União. Moram em loteamentos fechados juízes, promotores do Ministério 

Público, autoridades de todos os níveis de governo. Eles usufruem privadamente de 

áreas verdes públicas e também vias de trânsito que são fechadas intramuros. Para 

viabilizar a privatização do patrimônio público, na forma de um produto irresistível 

ao mercado de alta renda, há casos de prefeituras e câmaras municipais que não 

titubearam em se mancomunar para aprovar leis locais que contrariam a lei federal. 

Ou seja, aprova-se uma legislação ilegal, bem de acordo com a tradição nacional de 

aplicação da lei de acordo com as circunstâncias e o interesse dos donos do poder 

(MARICATO, 2012 p. 188).  

Como Maricato (2012) apresentou, todos esses impactos que ocorrem com a criação 

desse bairro fechado são regulamentados por leis municipais que se adequam em 
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conformidade dos interesses dos donos do poder e sob a expectativa de constante crescimento. 

Mudanças nas leis ou a vigência de certas condições redirecionam a lógica da urbanização, 

colocando a cidade sujeita ao mercado imobiliário. Entende-se, desta forma, que as políticas 

públicas são voltadas para aqueles que mais despertam interesse político e econômico, 

diferenciando o seu andamento conforme o seu interesse, evidenciando ilegalidades e 

flexibilização da aplicação das leis. Essa diferenciação da aplicação das leis de acordo com o 

seu ponto estratégico em benefício de alguns e subjugação de outros são sinônimos da cidade 

desigual que temos na atualidade, favorecendo o crescimento que se coloca constantemente ao 

serviço da extração da renda da terra. Encaradas frente ao plano de poder que organiza o 

espaço com intuito de alcançar objetivos econômico-político, são concebidas como relações 

de poder, atravessando corpos e compondo subjetividades (ANTÔNIO, 2012; FOUCAULT, 

1981). 

A produção do espaço, portanto, se centraliza nas mãos da classe dominante 

(BOTELHO, 2007; LEFEBVRE, 1991), e esta possui um duplo poder sob o espaço enquanto 

detentora da maior parte dos recursos. Na sociedade capitalista, privatização dos meios de 

produção é uma determinante, logo a privatização do espaço se torna inerente de acordo com 

sua incorporação ao capital (BOTELHO, 2007, p. 23) 

Baseado nessa relação de produção e consumo do espaço, o mercado imobiliário se 

tornou um ponto extremamente importante para o processo de acumulação capitalista. 

Segundo Lefebvre (1999), esta inserção do imobiliário dentro das práticas de reprodução do 

capital ocorre desde os anos setenta. Harvey (2013) aponta que é necessário pesar as 

singularidades do circuito imobiliário em relação aos outros meios produtivos, pois no 

imobiliário a produção do capital é realizada a partir da realização da propriedade privada e 

possui um caráter fixo, com baixa obsolescência e rotatividade, diferenciando-se das demais 

mercadorias. Esses fatores fazem com que se instituam relações e estratégias entre os agentes 

imobiliários, as instituições financeiras e o Estado. O espaço produzido no meio capitalista é 

repleto de contradições. Lefebvre (1999) elencou essas contradições e as sinalizou como não 

produzidas pelo espaço em si, mas, sim, por contradições da sociedade que se materializam no 

espaço. O indivíduo deixa de ser um sujeito e passa a ser um objeto do espaço social, 

manipulado pelo Estado, que, apesar de lhe fornecer moradia e outros materiais, controla e 

ordena as demais instâncias da sociedade. 
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Lefebvre (1999) analisa o urbanismo, de acordo com uma perspectiva crítica, 

enxergando-o como um visador de lucro, tornando-se valor de troca, traçando uma estratégia 

global de um sistema unitário e um urbanismo já total, um urbanismo desurbanizado. Para o 

autor, o urbanismo produz uma ideologia que reduz a prática do habitar para o habitat. O 

habitar seria o uso criativo da cidade, conforme o desejo, a realização humana. O habitat 

significa o produto de uma urbanização movida pela industrialização, fazendo a cidade 

implodir. Trata-se do império do valor de troca e negação do homem, transformando o espaço 

em função de reproduzir o capital e reduzindo o cidadão a um simples consumidor desse 

espaço. 

Segundo Borja e Forn (1996), a idealização da cidade como mercadoria, 

principalmente como uma mercadoria de luxo, um objeto, uma coisa, transformou a cidade 

em sujeito. Desta forma, as cidades tendem a buscar meios para aumentar seu poder, enquanto 

competidoras à procura de desenvolver e solidificar sua capacidade de se difundir e inovar. 

Produtividade, competitividade, subordinação se tornam lemas desta cidade que é agora 

assimilado como uma empresa que age conforme a lógica da racionalidade, ordem e 

funcionalidade (HARVEY, 1996; VAINER, 2000). 

A concepção deste planejamento estratégico que apela para um modelo pragmático de 

pensar a cidade como uma empresa ou uma mercadoria, quase em todos os momentos está 

sob a intervenção do Estado. Isto quer dizer que, apesar da existência de um neoliberalismo 

que permeia o crescimento de entes privados, a intervenção estatal enquanto beneficiadora 

dos grupos dominantes se consolida por meio de parceiras público-privadas (PPP). Estas 

parcerias asseguram que os interesses do mercado estarão protegidos e representados nos 

processos de decisão. Vainer (2000) escreve acerca da vinculação das cidades enquanto 

empresa, sinalizando a instauração de uma nova lógica de poder pelos grupos empresariais: 

(...) a analogia cidade-empresa não se esgota numa proposta simplesmente 

administrativa ou, como muitas vezes pretendem apresentar seus defensores, 

meramente gerencial ou operacional. Na verdade é o conjunto da cidade e do poder 

local que está sendo redefinido. O conceito de cidade e com ele os conceitos de poder 

público e de governo da cidade são investidos novos significados, numa operação que 

tem como um dos esteios a transformação da cidade em sujeito/ator econômico...e, 

mais especificamente, num sujeito/ator cuja natureza mercantil e empresarial instaura 

o poder de uma nova lógica, com a qual se pretende legitimar a apropriação direta dos 

instrumentos de poder público por grupos empresariais privados (VAINER, 2000, p. 

89). 
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Sem dúvidas, tais associações – cidade como mercadoria, cidade como empresa – 

revelam facetas deste urbanismo moderno que explicita em sua funcionalidade a prevalência 

dos interesses de classe. Ajustado com o capitalismo, o urbanismo moderno tende em seu 

espírito ideológico a política da exclusão. Como escrito por Francisco de Oliveira no prefácio 

do livro Cidade de pensamento único: Desmanchando consenso, dos autores Ermínia 

Maricato, Otília Arantes e Carlos Vainer, este é o urbanismo do apartheid no seu teor mais 

perverso e radical. 

Este apartamento – apartar – teria como um dos elementos produtores a existência de 

uma hierarquia de usos do solo em conformidade com o valor de uso decorrente de sua 

localização e potencial financeiro dos usuários. Desta forma, a renda fundiária urbana é 

instrumento do fenômeno da segregação, produzida pela formação dos preços dos solos. 

Portanto, a lógica do capitalismo contribui para a formação de espaços cada vez mais 

fragmentados, com formas diversificadas de segregação no espaço urbano.  

Botelho (2007) analisa os escritos de Topalov (1984) onde o autor já observava a 

formação de ambientes opostos na região parisiense, divididos em dois polos de estratificação 

social, de um lado os trabalhadores e de outro as camadas superiores. Topalov justifica este 

processo de exclusão do espaço entre as camadas superiores e os trabalhadores devido a uma 

hierarquização que modifica os preços, ocasionando a segregação espacial, junto a estratégias 

de ocupação simbólica do espaço. Chamando os bairros ocupados pelas camadas superiores 

de ―belos bairros‖
23

, o autor acrescenta que essa imagem do ―belo‖ não é apenas uma 

representação coletiva, mas deve ser associada também aos privilégios que tais camadas 

adquirem, como melhores equipamentos urbanos e equipamentos públicos de consumo, 

formas massivas mais capitalistas de construção das habitações. Portanto, o espaço ocupado 

pelas camadas superiores, para o autor, é, sim, ―diferente‖ e, por tais diferenças, ocasionam a 

segregação dos espaços, principalmente pelo preço imbuído no consumo de tais equipamentos 

que requerem a legitimidade simbólica dos espaços.  

A concentração espacial das camadas superiores opera uma transformação 

qualitativa de conteúdo dos equipamentos públicos e dos equipamentos comerciais 

privados, tornando-os mais seletivos. A especificidade do espaço das camadas 

superiores é sino de distinção social, participa do sistema de expressão e de 

                                                           
23

 Topalov (1984), ao falar dos belos bairros de Paris, se referia à reconstrução de Paris por Haussmann, onde os 

novos bulevares se tornaram espaços concretos para a realização do anonimato e do individualismo, sendo 

lugares propícios para a livre circulação e a consolidação de espaço público aberto e igualitário. O projeto de 

revitalização de algumas áreas do Rio de Janeiro, como o Porto Maravilha, seguiu o mesmo modelo de 

Haussmann em Paris.  
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reiteração simbólica da hierarquia das situações de classe. As camadas superiores e 

as camadas populares se excluem no espaço pelo processo de expulsão derivado do 

preço cobrado pelo espaço (TOPALOV, 1984 apud BOTELHO, 2007). 

Diante das diversas nomenclaturas e teorias para explicar o andamento do urbanismo 

atual, Sposito (2007) se ampara no termo ―urbanização difusa‖ que, para o autor, seria um 

tipo de urbanização em que as descontinuidades territoriais estariam marcadas, nas quais 

ocorreria, em variados casos, a ampliação das formas de segregação ocasionariam a 

fragmentação socioespacial. O autor afirma que, no caso da realidade brasileira, este tipo de 

urbanização ―difusa‖ resultou dos interesses, divergências e articulações entre os variados 

agentes que produzem o espaço, entre eles, os incorporadores, construtores, proprietários de 

terras e o Estado. Em decorrência de tal processo, ocorreria o afastamento da população mais 

pobre para as zonas periféricas da cidade, em áreas de precárias conjunturas, com pouca ou 

até nenhuma infraestrutura e acessibilidade. Isso provocou a urbanização onde o que 

prevalece é a especulação, a diferenciação, a desigualdade e a segregação socioespacial, 

características decorrentes do modelo centro-periferia (TRIGO, 2007; BRITTO, 2018). 

Porém, nas últimas décadas, têm ocorrido processos diferentes deste tipo de 

urbanização difusa apresentada por Sposito (2007), pois a produção de habitações para as 

classes médias e altas apresentaram novos caminhos, voltando-se também para espaços 

periféricos da cidade. Sposito (2013) salienta a necessidade de repensar o termo periferização 

de acordo com os diferentes usos e apropriações do espaço pelas classes média e alta. 

Os condomínios fechados são exemplos da ocupação das classes médias e altas em 

áreas periféricas. Tal fenômeno ganhou força, devido à articulação de processos produtivos 

mais dinâmicos e diversificados, acompanhado pelo acentuado grau de inovação e 

sofisticação dos produtos, juntamente às estratégias de marketing dos produtos e da própria 

cidade com as mencionadas starchtechture e city marketing (BRITTO, 2018, p. 216). 

Como afirma Botelho (2007), o Estado possui um grande envolvimento na formação 

destes espaços segregados, direcionados para as classes dominantes e o mercado externo, pois 

o mercado privado funciona a partir das deliberações do Estado, das sanções contratuais, com 

a administração de possíveis remédios caso ocorra a quebra das empresas privadas. A 

ocorrência da segregação ou sua proibição está no âmbito dos poderes do Estado, pois este é 

quem cria formas de beneficiar as grandes empresas e o mercado privado. As empresas 

urbanizadoras se valem destes benefícios com a instauração de acordos com os governos 
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locais que criam frentes de expansão nas cidades e noticiam primeiramente para os grupos 

incorporadores
24

.  

Ermínia Maricato aponta que um dos problemas da habitação no Brasil é decorrente, 

principalmente, pelo modelo urbanístico importado desde meados do século XX, no qual se 

pauta a dominação econômica, política e ideológica. Segundo a autora, este planejamento 

urbano, que seguia o modelo modernista/funcionalista, estruturado por padrões holísticos de 

uso e ocupação do solo acompanhado pela centralização e racionalidade do Estado, no Brasil 

e em outros países da América Latina, só foi aplicado em partes da cidade, a cidade legal e 

formal, contribuindo para a formação de cidades marcadas pela modernização incompleta ou 

excludentes. Esta formação cooperou para a criação de uma sociedade desigual e contribuiu 

―para ocultar a cidade real e para a formação de um mercado imobiliário restrito e 

especulativo‖ (MARICATO, 2009, p. 123-124). 

Maricato (2009) afirma que os problemas enfrentados pela sociedade brasileira na 

produção dos espaços não devem ser encarados pela falta de planos urbanísticos ou pela má 

qualidade desses planos, mas, sim, pela conjuntura política que se alinha a interesses 

tradicionais da política local e de grupos específicos que são ligados ao governo. Ocorre assim 

que as elites locais se prevalecem da criação de condições para continuar exercendo seu poder 

e assegurar a maior parte dos benefícios. 

Sendo assim, frisa-se, mais uma vez, a concepção do papel do Estado na produção das 

cidades direcionada apenas para alguns. Seja de forma direta, seja de forma indireta, como na 

expansão de fundos de investimentos para empresas privadas ou na promoção de políticas 

urbanas em áreas ocupadas pelas classes médias e altas, como no caso da Barra da Tijuca, que 

é uma área de interesse do mercado imobiliário, onde obras de infraestrutura poderiam ser 

produzidas sem o investimento maciço do Estado.  

A partir dessa concepção do papel do Estado na produção das cidades direcionadas 

para alguns, pensa-se que todo indivíduo precisa habitar algum lugar, independentemente de 

qual seja. O seu lugar de morada constitui um mundo repleto de significados. O habitar 

constitui uma identidade que se firma no território e a partir dele. No entanto, o habitar se 

ramifica por diversos lugares, se desloca, se mistura por variados locais. Carlos (2011) 
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 Como exemplo tem o caso do PEU das Vargens, onde a maior parte das terras foram vendidas para as grandes 

construtoras, antes de ser anunciada como área de expansão.  
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discorre sobre o habitar a partir da sua dimensão simbólica e determinante perante os 

significados que o local de habitação traduz. 

O habitar, que, como já apontamos, guarda a dimensão do uso e abrange como uma 

presença real e concreta restitui a presença e o vivido, iluminando os usos e o 

usador. Ele envolve um lugar determinado no espaço, portanto, uma localização e 

uma distância que se relaciona com outros lugares da cidade e que, por isso, ganha 

qualidades específicas. Estes, por sua vez, constituem o mundo da percepção 

sensível, carregado de significados afetivos ou de representações que, por superarem 

o instante, são capazes de traduzir significados profundos sobre o modo como esses 

se construíram ao longo do tempo. Desse modo, os lugares da cidade produzem 

limitações e, ao mesmo tempo, abrem possibilidades (CARLOS, 2011, p. 130). 

Essa moradia, inerente à vida do indivíduo, é ―resultante dos arranjos existentes no 

interior do conjunto formado pelo mercado privado, pela promoção pública e pela promoção 

informal‖ (MARICATO, 2009, p. 36). A moradia é, portanto, um produto social e histórico 

que conta com a participação de vários agentes e por uma estrutura complexa que se 

transforma ao longo do tempo. 

 O habitar, ao se tornar uma mercadoria, faz com que o espaço passe a ser vivido de 

forma distinta.  

os homens se tornam instrumentos no processo de reprodução espacial, e suas casas 

se reduzem à mercadoria, passíveis de ser trocadas ou derrubadas, como afirmam os 

governos locais ao removerem comunidades na cidade do Rio de Janeiro ―em função 

da necessidade do pensamento econômico (CARLOS, 2011, p. 65).  

O habitar ganha uma finalidade utilitária, o indivíduo se concretiza na condição de 

usuário, transformando o ato de habitar enquanto apropriação criativa a uma necessidade de 

abrigo, marcando, assim, as diferenças de classe. Carlos (2011) afirma que este processo é 

orientado através do Estado. 

O plano do vivido se encontra regulado por instituições, por códigos, por uma cultura, 

que se projeta na realidade prático-sensível a partir de uma ordem distante, isto é, de 

uma totalidade mais vasta que domina e orienta o processo por meio do Estado 

(CARLOS, 2011, p. 65). 

Carlos (2010), ao escrever sobre o habitar e as contradições encontradas entre o 

público e privado, expõe as ambiguidades entre estes espaços. Para a autora, essas 

contradições é que revelam a natureza das relações sociais. O espaço público nos seus 

variados sentidos relaciona-se como um lugar onde o indivíduo realiza trocas sociais 

diferentes do espaço privado, pois o espaço público expõe tensões, ambiguidades, conflitos. O 

espaço público estaria, então, envolto em diversos sentidos para a sociedade, em função da 
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cultura, dos hábitos, dos costumes. Porém, ao assimilar que o espaço privado é onde se dá o 

ponto de partida, pois é onde se funda o habitar, que é real e concreto, este também se abre em 

direção do público, pois é o lugar onde se realiza a prática cotidiana. 

A noção de espaço público é por vezes limitada à ideia de equipamentos de uso 

coletivo. Para além dessa noção, o espaço público também se configura como o lugar onde 

acontece o desenrolar das relações humanas, como os encontros, os desencontros, a 

comunicação, espaço da sociabilidade, da cidadania. Nem sempre este espaço pode ser 

coligado a uma ideia fixa de uso ou função inicial, devido à sua multiplicidade de conteúdos 

que permitem a atuação dos indivíduos. Carlos (2010) aponta que o espaço público é um 

espaço de contradições e traz como exemplificação a ideia de que, ―se o espaço público é um 

lugar político, contraditoriamente, no mundo moderno, sob a égide do político, o espaço 

público se torna o lugar da norma, objeto da estratégia do Estado‖ (CARLOS, 2011, p. 134). 

Assim também pode-se pensar o espaço público como ambiente de sociabilidade e de 

encontros, como também o lugar de negação do outro. Essa contradição se equivale à lógica 

mercadológica da exclusão, onde se criam lugares com acesso restrito, pautado na concepção 

de ―segurança‖ e valorização do espaço, onde o objetivo principal é a geração de lucro para o 

mercado. Essas dimensões transformadas do público-privado nas cidades contemporâneas 

revelam também a privação destas categorias através da hierarquia social das diferenças de 

classe. 

Porém, na cidade contemporânea, a contradição espaço público/espaço privado 

revela a extensão da privação, através da forma jurídica da propriedade privada da 

riqueza, e traduz-se pela hierarquia social que define o acesso aos lugares da cidade, 

pontuando a diferenciação entre os indivíduos numa classe (CARLOS, 2011, p. 13).   

Assim como no caso dos condomínios fechados que, com todas as suas singularidades 

e proposta de ―um viver em comunidade‖, se tornam espaços de poucos encontros. No 

condomínio estudado, foram poucas as vezes onde se viu algum morador circulando pelas 

áreas comuns do condomínio. Segundo as entrevistadas, estes contatos dar-se-iam mais nos 

momentos designados para tais encontros, como nas festas anuais e reuniões dos moradores. 

No cotidiano, estes encontros raramente acontecem. Como visto nas passagens pelas ruas do 

condomínio, os moradores entram de carro e ali adentram suas casas, sem contato direto com 

a rua. 
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Essas contradições são experienciadas na cidade moderna de forma intensificada, pois, 

na medida em que funcionaliza os lugares, também limita seu uso. A divisão da vida medida 

pelo tempo e pela localização no espaço fez com que se definissem funções específicas da 

condição humana, ao tempo que o individualismo se torna aparato da condição humana. A 

cidade perde o sentido poético de espaço de criação e gozo, caracterizado cada vez mais pelo 

mundo da mercadoria, da acumulação, do poder, transformando o cidadão como sujeito 

meramente consumidor (CARLOS, 2011, p. 134). 

Ao falar dos condomínios fechados, pode-se associá-los à ideia do individualismo 

moderno: a divisão da cidade pelos muros e pela homogeneização de certo grupo, separando-

os e dividindo-os. Porém, nesta divisão pautada pela lógica do mercado imobiliário, apenas o 

grupo dominante é quem tem o poder de escolher viver em separado.  

O individualismo moderno, ligado à implosão das orientações socioculturais e à 

crise da cidade, aponta para o fato de que as transformações do processo de 

reprodução do espaço urbano tendem a separar e dividir os habitantes na cidade em 

função das formas de apropriação, determinadas pela existência da propriedade do 

solo urbano (CARLOS, 2011, p. 135). 

A ocorrência deste processo de separação e divisão da sociedade em grupos não 

modifica apenas o espaço ―fechado‖, entre muros, transforma também o espaço público. E a 

vivência do espaço público tende a ser negada, ocorrendo o seu esvaziamento. 

Ao longo do processo histórico a produção da cidade vai se revelando como modo 

de segregação de grupos e indivíduos. Hierarquizados social e espacialmente, os 

indivíduos participam da sociedade desigualmente em que o espaço público como 

subversão e negatividade aparece mais como possibilidade do que realidade presente 

(CARLOS, 2011, p. 135). 

A representação da dialética privado-público pode ser associada à noção de cidadania 

e à sua representação como parte constitutiva e indissociável da cidade (CARLOS, 2011, p. 

132). No entanto, as transformações e ressignificações destes espaços podem acarretar duplos 

sentidos, com aponta Rothman (2003) ao escrever sobre o caso de Las Vegas em seu livro 

Neon Metropolis: How Las Vegas started the 21st Century. O autor observa que certas 

políticas urbanas são construídas para o espaço público a partir do viés da liberdade, no 

entanto, apresentam um conceito de liberdade que se figura pela noção de ―estar livre‖. Esse 

estar livre pode apresentar sentidos diversos, como o afastamento da presença de pobres 

urbanos, de protestos, como também o significado de uma liberdade para consumir. Existe 

então um sentido diversificado ao se pensar no termo ―liberdade‖ que é territorializada no 
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âmbito da cidadania urbana expressa nessas políticas urbanas (ALSAYYAD; ROY, 2009, p. 

107).  

 

1.3 Rio de Janeiro e Barra da Tijuca: breve histórico de crescimento e produção de 

lugares diferenciados 

 

Situada na região de maior crescimento da cidade do Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca 

compõe o conjunto de bairros mais abastados da metrópole carioca, junto ao que Pereira 

(2002) dividiu em três áreas distintas que se caracterizam respectivamente em antiga, nova e 

novíssima Zona Sul. Segunda a autora, por mais que geograficamente a Barra da Tijuca não 

faça parte da Zona Sul, suas características econômicas e sociais a fazem pertencente dessa 

região, caracterizando-a como um lugar de forte concentração das camadas sociais superiores, 

com grande poder social, sendo identificada como uma zona abastada da cidade com forte 

crescimento. 

Tal linha de expansão, que é identificada pela ocupação de camadas superiores no 

contorno da orla, é característica da cidade do Rio de Janeiro e de outras cidades litorâneas. 

No Rio de Janeiro, essa ocupação acompanha um movimento iniciado nos anos 20. Isso 

mantém relação direta com os desníveis entre os poderes econômico e político das classes, 

associados a fatores culturais, atrativos do sítio natural e a localização.  

A Barra da Tijuca era chamada de ―Sertão Carioca‖
25

, como assinalou o pesquisador 

Armando Magalhães Correa, que assim intitulou seu livro sobre o lugar. O autor caracterizou 

a região como um grande areal que vivia sem acesso às ações do governo. Segundo o autor, a 

intenção do livro era atrair olhares para a falta de assistência por parte dos poderes públicos. 

A região nos anos 30 era, e ainda é, notabilizada pela sua proximidade com a natureza, 

associada como um lugar que se pode viver em contato com o meio ambiente. Essa foi uma 

das estratégias utilizadas como marketing
26

 para a expansão da região e que ainda hoje é um 

grande atrativo para a busca pelo local. No livro ―Sertão Carioca‖, várias imagens ilustram a 

fauna e a flora presente naquela área (ABREU, 1987). 

                                                           
25

 O livro ―Sertão Carioca‖ do pesquisador do Museu Nacional Armando Magalhães Corrêa foi escrito através 

das suas andanças e observações do autor pela região entre 1931 e 1932. 
26

 Disponível em: http://vozerio.org.br/Sertao-Carioca. 
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Figura 2 – Capa do livro ―O sertão carioca‖.  

Fonte: VozeRio. 

 

Segundo Pereira (2002), foram três momentos que marcaram o crescimento da Barra 

da Tijuca cronologicamente divididos entre os anos setenta, oitenta e noventa. Na década de 

setenta, se iniciou a construção de condomínios residenciais horizontais e verticais, aliados 

principalmente a políticas de uso do solo. Nesse período, ocorreu o boom imobiliário da 

região, tornando-se o território de prática social das grandes incorporadoras, iniciado no final 

dos anos setenta e consolidado nos anos oitenta, resultando num novo estilo de vida e de 

habitar a cidade. Esse grande crescimento nos anos setenta, identificado pela forte expansão 

do capital imobiliário, foi marcado como um momento e uma região onde a produção do 

espaço foi conduzida pela reprodução do capital imobiliário, que, a partir da diferenciação dos 

produtos lançados, seguiu produzindo uma distinção clara entre a área rica da cidade, zona 

sul, e o restante. Na década de oitenta, houve a construção de shopping centers e 

hipermercados, empreendimentos que se destinavam às atividades de comércio, serviço e 

lazer, unindo estes três eixos num só ambiente, e se iniciou também, a construção de 

residenciais de menor porte e grande número de hotéis e apart hotéis, direcionando seu uso 

entre o residencial e o turístico. Nos anos noventa, a criação de grandes centros empresariais 

culminou num novo start de crescimento, com novos empreendimentos residenciais, 

principalmente os modelos home-office, consolidando seu processo de ocupação. 

Ribeiro (1991) acrescenta que a expansão imobiliária no local fez com que as 

incorporadoras buscassem novas formas de extrair lucro, fugindo das formas obsoletas de 

produção do capital incorporador. Ao buscar formas de atrair as camadas mais altas da 
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sociedade e justificar sua nova opção de morar afastado do Centro da cidade e com pouco 

acesso a Zona Sul, o produto final utilizado para paliar essas diferenças se fez na imagem dos 

condomínios fechados exclusivos. Formando um novo padrão de segregação residencial, este 

novo modelo de organização do espaço residencial imposto pelas incorporadoras superou 

todas as barreiras físicas, simbólicas e econômicas. 

Ainda sobre a consolidação da Barra como novo objeto de desejo das classes 

superiores, Ribeiro (1991) aponta que seu estabelecimento se vigorou a partir de três bases 

oligopólicas: as grandes empresas incorporadoras, proprietários de terras e o Estado. Seu 

estabelecimento ocorreu em três processos respectivos: no final dos anos sessenta as terras 

daquela região já estavam nas mãos de quatros empresas; no início de setenta, o Estado 

passou a intervir com investimentos de obras viárias; em meados de setenta houve a 

institucionalização do Plano Lúcio Costa, propondo a ocupação do solo; e, no final de setenta, 

na última parte desse processo, surgiram as grandes incorporadoras e construtoras. 

O plano urbanístico desenvolvido para a região da Barra da Tijuca e a Baixada de 

Jacarepaguá, concebido pelo arquiteto Lucio Costa, foi proposto para pensar em estratégias 

que diferenciassem aquela região das demais do Rio, procurando adiantar o processo de 

ocupação e firmar a proteção dos recursos naturais da região. O convite para a elaboração do 

plano partiu do então governador do Estado na época, Negrão de Lima. Lúcio Costa havia 

inaugurado em 1960 o plano urbanístico da cidade de Brasília
27

, idealizado a partir dos 

princípios do urbanismo moderno, sinalizando novos espaços que teriam como ideal principal 

o ordenamento e a racionalidade. Lúcio Costa acreditava que aquele novo modelo urbanístico 

estava estritamente ligado à renovação social, colocando a arquitetura como elemento de 

transformação social. O espaço foi pensado a partir dos princípios espaciais do ideário 

moderno, que se constituía da ―ausência de lotes ou quadras tradicionais e a verticalização 

utilizada como estratégia para a concentração de áreas edificadas com a criação de áreas 

vazias‖ (REZENDE; LEITÃO, 2014, p. 675). 

                                                           
27

 Em 1993, o antropólogo estadunidense James Holston lançou o livro A Cidade Modernista: uma crítica de Brasília 

e sua utopia, no qual o autor faz uma crítica ao modelo urbanístico empregado na criação da capital, influenciado por Le 

Corbusier no desenvolvimento de uma arquitetura moderna. HOLSTON, James. A Cidade Modernista: uma crítica de 

Brasília e sua utopia/ James Holston; Tradução Marcelo Coelho.- São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
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Figura 3 – Plano Piloto da Barra da Tijuca e da Baixada Jacarepaguá. 

Fonte: Revista de História 

 

 Neste sentido, o plano urbanístico de Lúcio Costa estava pensando aquela região 

como uma área desprovida de espaço público, retirando da rua seu sentido de espaço de 

sociabilidade. De certa forma, o plano também propunha a exclusão da ocupação pelas 

camadas populares, devido à sua tipologia residencial, ―seriam constituídos por um conjunto 

de edifícios de oito a dez pavimentos, de profundidade limitada a dois apartamentos apenas, a 

fim de se evitarem massas edificadas desmedidas‖ (COSTA, 1969, p. 8). No entanto, com o 

passar dos anos, grande parte das medidas do plano Lúcio Costa não vigoraram, porém, os 

condomínios fechados ainda são substancialmente descritos como símbolo de um novo modo 

de diferenciação que marcou aquela região
28

. 

O crescimento da Barra da Tijuca continuou em alta. Em meados dos anos oitenta, 

houve um aumento da produção imobiliária no Rio de Janeiro, que ficou em evidência devido 

ao aumento das unidades lançadas e à elevação do preço do metro quadrado. Tal fato 

consolidou o padrão de incorporação que estava se firmando desde a década de trinta, com 

lançamentos de imóveis com alto preço e destacando a Barra como grande frente de expansão 

do capital de incorporação, que buscava sua consolidação desde a década de setenta. A Barra 

caracterizava-se, assim, não apenas como um novo ambiente de produção imobiliária, mas 

                                                           
28

 O livro Capítulos da Memória do Urbanismo Carioca traz um junção de entrevistas concedidas ao CPDOC-

FGV, no capítulo referente À Barra da Tijuca, o entrevistado Francisco de Mello Franco, secretário de 

planejamento da Guanabara, afirmou que, para Lúcio Costa, o plano de urbanização se desvinculou daquilo que 

se pretendia construir e saiu do rumo, e com isso Lúcio Costa resolveu não se envolver mais, pois tudo havia se 

descaracterizado. 
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sim como um produto inovador, moldado na localização e novos conteúdos material, social e 

simbólico (RIBEIRO, 1997, p. 326).  

A Barra se tornou um sonho de exclusividade e pertencimento a um lugar que leva a 

imagem de ascensão na escala social, se afirmando como um espaço singular na história da 

expansão urbana do Rio de Janeiro, pois foi um ―lugar construído‖ num grande espaço vazio, 

num momento histórico particular, sendo vivido por grandes transformações econômicas e 

sociais que orientaram sua ocupação e crescimento e contribuíram para um novo padrão de 

segregação urbana no Rio de Janeiro, marcado pela exclusividade residencial. Desta forma, 

este novo padrão de segregação fortaleceu a criação de novos símbolos de status, vigorando a 

ideia das distâncias sociais a partir da distinção. 

Exemplos como bairros socialmente segregados demonstram que as diferenças 

objetivas podem estar dissimuladas por diferenças mais imediatamente visíveis. O mundo 

social a partir da sua constituição e distribuição se organiza através de mecanismos simbólicos 

que enaltecem a lógica da diferença ―a distinção‖. Essa distinção é inerente à estrutura do 

espaço social e se faz presente na percepção das categorias que fazem parte dessa estrutura. 

São os estilos de vida os mantenedores dessa distinção, que obedece a um sistema simbólico 

fortificado nas diferenças, podendo estas ser visíveis ou não. 

A Barra da Tijuca possui, segundo o censo de 2010, uma população de 135.924 

moradores. A projeção populacional para a sua região administrativa indica um crescimento 

de 31% para o ano de 2020
29

. A área AP 4
30

 (Área de Planejamento 4) é a região de maior 

crescimento na cidade do Rio de Janeiro, com destaque para os bairros da Barra da Tijuca, 

Recreio e Jacarepaguá. De acordo com relatório da evolução da ocupação e uso do solo 

(2014-2016), a região cresceu cerca de 87,3%, seguida da AP 5
31

, que também corresponde 

aos bairros da Zona Oeste e cresceu cerca de 79,6%. Os dados abaixo mostram o percentual 

do crescimento do total de área construída e população residente: 

                                                           
29

 Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download/3255_ProjeçãoPopulacional2013-

2020_CidadedoRiodeJaneiro_métodoAiBi.pdf  
30

 AP 4 corresponde aos bairros Anil, Barra Da Tijuca, Camorim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia 

Jacarepaguá, Gardênia Azul, Grumari, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Praça Seca, Recreio dos 

Bandeirantes, Taquara, Tanque, Vargem Pequena, Vargem Grande e Vila Valqueire. 
31

 AP 5 engloba os Bangu, Realengo, Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba, Padre Miguel, Bangu, Senador 

Camará, Gericinó, Deodoro, Vila Militar, Campo dos Afonsos, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo, 

Santíssimo, Campo Grande, Senador Vasconcelos, Inhoaíba, Cosmos, Santíssimo,  Sepetiba, Barra de Guaratiba, 

Pedra de Guaratiba 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download/3255_ProjeçãoPopulacional2013-2020_CidadedoRiodeJaneiro_métodoAiBi.pdf
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download/3255_ProjeçãoPopulacional2013-2020_CidadedoRiodeJaneiro_métodoAiBi.pdf
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Quadro 1 – Totais de área construída no Rio de Janeiro. 

 
Fonte: SMU/CGPU/GIU – Sistema de Licenciamento (Sislic) e Restituição 

de Imagens 2000 e 2013. 

Quadro 2 – População residente no Rio de Janeiro.

 
Fonte: Censo 2010. 

 

Esse crescimento em direção à Zona Oeste ocasiona-se em decorrência da saturação 

das Áreas de Planejamento 1, 2 e 3 (AP1 Centro e Paquetá; AP2 Tijuca e Zona Sul; AP3 Zona 

Norte), devido à ausência de terrenos disponíveis. Nestas áreas, ocorre atualmente um 

processo mais intensificado de renovação e transformação do que a formação de novas áreas 

urbanas (RIO DE JANEIRO, 2017). 

Villaça (2001), ao analisar a produção do espaço urbano, argumenta que este 

crescimento é pautado sobre o interesse de mercado em consolidar novas áreas de expansão, 

logo, geração de lucro e não através do interesse público. Concomitante a isso, o Estado 

adquire formas de privilegiar o interesse privado. Como exemplo, temos o Plano de Estrutura 

Urbana (PEU), que na região das Vargens propõe um alinhamento entre Estado e empresas 

privadas para a aceleração do crescimento da região correspondente à AP 4. 

O Plano de Estruturação Urbana (PEU) das Vargens prevê a urbanização e 

adensamento da área das Vargens (Vargem Grande, Vargem Pequena, Jacarepaguá, Recreio e 
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parte da Barra). Essas são áreas tradicionais de cultivo e amortecimento do Parque Estadual 

da Pedra Branca, que vem sendo alvo da especulação imobiliária, principalmente a partir dos 

anos 2000, onde a região da baixada de Jacarepaguá se transformou na grande frente de 

expansão imobiliária. 

O projeto sofreu diversas críticas principalmente por ocupar uma área alagadiça, desta 

forma, foi suspenso. Atualmente, tramita na Câmara Municipal um novo PEU junto a um 

projeto de lei que prevê uma Operação Consorciada para a região, com o mesmo modelo da 

privatização que ocorreu no Porto Maravilha. O projeto nasceu do interesse da Prefeitura do 

Rio, com as empreiteiras Odebrecht e Queiroz Galvão, que formaram um consórcio e 

estudaram certa de 52 km da região. 

Os dois grandes proprietários que englobam o PEU das Vargens são respectivamente a 

empresa Carlos Carvalho da Carvalho Hosken e Pasquale Mauro, que nos anos 80 faziam 

parte da lista de grandes proprietários da Barra da Tijuca. Hoje, após quase quarenta anos, 

continuam mantendo grandes propriedades em atividades especulativas na região. Após os 

investimentos públicos no contexto das Olímpiadas, grandes empresas construtoras como a 

Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, entre outras, também passaram a investir na 

região, tanto na parte da construção de grandes obras viárias ou de empreendimentos, como 

na incorporação imobiliária.  

Durante uma ida ao campo com estudantes do curso de geografia da Uerj 

(Universidade Estadual do Rio de Janeiro) que estavam apoiando os moradores da região das 

Vargens para a criação do Plano Popular das Vargens, participei de uma roda de conversa no 

Largo de Vargem Grande, em conjunto com os moradores que formaram a Articulação pelo 

Plano Popular das Vargens. Durante a conversa, os moradores salientaram que a grande 

questão pautada no Plano Popular das Vargens é que a prefeitura e demais entidades abram o 

diálogo com os moradores da região, a fim de firmar um planejamento urbano que atenda às 

demandas dos moradores pela urbanização, no sentido de construir um plano próprio que 

reflita seus desejos sobre a ocupação daquele território.  

Para o grupo de moradores que reivindicam a participação ativa nas ações do projeto, 

as principais questões que são acionadas se referem à impermeabilização do solo gerada pelo 

projeto de urbanização proposto, visto que é uma área de fragilidade ambiental. Ademais, esta 

impermeabilização terá impacto sobre o clima de toda cidade. Os moradores afirmam não 
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serem contrários à urbanização da região, mas buscam a organização de um plano popular que 

propicie melhorias nos meios de transporte, saúde, moradia e que preserve os moradores da 

região e as comunidades quilombolas que ficam dentro das florestas que compõem o Parque 

Estadual da Pedra Branca. 

Cabe analisar que o crescimento da região já era esperado, devido à grande densidade 

populacional de outras áreas da cidade do Rio de Janeiro. No entanto, o crescimento desta 

área está voltado para camadas específicas da população, principalmente para as camadas 

média e alta, produzindo áreas continuamente desiguais. Isto pode ser explicado pela 

insuficiência de políticas habitacionais na região ao longo do tempo, que ocasionou o 

fortalecimento de investimentos para as classes médias e altas acompanhado pelo crescimento 

do mercado informal de habitação. Assim como o mercado imobiliário formal se expande, as 

favelas também acompanham este crescimento. Este processo de ocupação é explicado pela 

necessidade de mão de obra e criação de novos serviços gerados pelas incorporadas, como 

exemplos de empregos na construção civil, na área de segurança e manutenção dos 

condomínios.  

Nos últimos anos, além de ser uma região visada como frente de expansão da cidade, a 

grande movimentação de pessoas para aquela área também ocorreu a partir do intensificado 

volume de investimento em função dos megaeventos ocorridos no Rio de Janeiro. Estes 

eventos chamaram a atenção para a área, tanto para pessoas em busca de emprego, quanto 

pessoas que buscavam novos lugares para habitar a cidade. Estes investimentos, em sua 

maioria, decorrem da atuação do Estado em conjunto com o mercado imobiliário. 

Noticiada como o ―coração da cidade olímpica‖, a Barra da Tijuca foi um dos grandes 

palcos de mudança na cidade com as olímpiadas. O urbanismo olímpico expandiu os limites 

simbólicos da Barra, sendo acompanhado pelas correntes exclusões dos territórios adjacentes 

(CAVALCANTI; CARVALHO; VENUTURUPALLI, 2016). Os autores salientam que os 

principais beneficiários do urbanismo olímpico foram os promotores imobiliários. Em matéria 

ao Open Democracy, o cientista político Bruno Carvalho afirma:  

Barra‘s symbolic boundaries have expanded with Rio‘s Olympic urbanism, as 

adjoining territories—further inland—repeat its exclusionary patterns of 

development: several square miles are now covered by high-rise condominium 

towers with fenced-in open spaces. Car-dependent and sprawling, this represents a 

more environmentally predatory urbanization model than Rio‘s traditional compact 

neighborhoods. Many will recognize patterns of real estate developers currying 
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favors through campaign donations, insider dealings, and billions of infrastructure 

investment, where costs are incurred by the public, but profits are private
32

.  

Na matéria intitulada ―Rio pós-olímpico tem arenas fechadas, entulhos e disputas 

judiciais‖
33

 de fevereiro de 2017, o jornal Globo Esporte divulgou o abandono de algumas 

áreas do Parque Olímpico da Barra. Segundo a matéria, as arenas estariam fechadas, com 

apenas uma delas aberta à população, com sujeira acumulada, ocasionando um cenário de 

abandono, emaranhado num mar de disputas judiciais. 

Esses megaeventos com campo grande de investimentos a partir de parcerias público-

privadas são o exemplo do que Vainer (2009) chama de uma produção neoliberal do espaço 

urbano. Segundo o autor, as cidades se tornaram espaços táticos para a realização de projetos 

urbanos voltados para partes específicas das cidades, orientados principalmente sob o 

interesse privado. 

Durante alguns trajetos que fiz ao iniciar o reconhecimento do bairro, tive acesso a 

algumas dessas obras resultantes do projeto ―Barra Olímpica‖. A imagem que se tem é de 

desuso destas construções, apelidadas de ―elefantes brancos‖. Como exemplo temos a Cidade 

das Artes, localizada no trevo das Palmeiras, em frente do Terminal Alvorada, por vezes, 

durante as passagens pelo local podia notar a pouquíssima movimentação. Até mesmo em 

dias de grandes eventos, a ocupação do espaço é pequena. 

Críticos destes projetos discorrem que estas são as famosas obras ―para gringo ver‖, 

pois são obras monumentais que não têm utilidade para os habitantes da localidade, pois têm 

um custo elevado e são utilizadas apenas durante os grandes eventos e depois ficam paradas. 

Como exemplo temos o campo de golfe olímpico que, além de ter sido construído numa 

reserva natural, ainda beneficiou as construtoras que projetaram condomínios para a região 

com a remoção da comunidade Vila Autódromo. Criou-se o movimento ―Campo de Golfe 

para quem?‖, liderado principalmente por ativistas contrários às remoções da comunidade 

Vila Autódromo. Atualmente o local está em situação de abandono assim como outras 

instalações no Rio e os projetos sociais que haviam sido programados não saíram do papel. 
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 Matéria ao Open Democracy do cientista político Bruno Carvalho. Disponível em: 

https://www.opendemocracy.net/bruno-carvalho/rio-city-of-epithets-olympic-urbanism-in-context  
33

 Disponível em: https://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/rio-pos-olimpico-tem-arenas-fechadas-

entulhos-e-disputas-judicais.ghtml 

https://www.opendemocracy.net/bruno-carvalho/rio-city-of-epithets-olympic-urbanism-in-context
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Figura 4: Cartaz do movimento ―Campo de Golfe para quem?‖ 

Fonte: Jornal do Brasil. 

 

 

1.4 Alphaville Urbanismo S.A. e Alphaville Barra da Tijuca: “cidades novas, entre a 

utopia e a realidade”
34

 

 

A empresa Alphaville Urbanismo S.A. é hoje a maior empresa urbanizadora do país, 

cuja história começou em 1973. A empresa Alphaville construiu seu primeiro 

empreendimento no município de Barueri na cidade de São Paulo, o Centro Industrial e 

Empresarial Alphaville. Segundo o site da empresa, a ideia inicial era a construção de 

loteamentos, porém o prefeito de Barueri não acatou a proposta, dizendo que naquele 

momento eram indústrias que precisavam ser construídas naquele local. 

Nada de casas. Indústrias! Foi a resposta que o engenheiro Renato Albuquerque 

ouviu do então prefeito de Barueri (SP) quando, em 1973, lhe apresentou o projeto 

de um novo loteamento no município. Para buscar uma solução, ele se reuniu com o 

amigo e sócio Yojiro Takaoka. Resultado: o primeiro centro empresarial do Brasil 

para indústrias não poluentes. Logo, eles notaram que quem passou a trabalhar ali 

precisava de moradias mais próximas da região. As pessoas queriam mais qualidade 

de vida, e assim veio o Alphaville Residencial. O condomínio tornou a cidade um 

                                                           
34

 O título do capítulo foi retirado da matéria do Jornal da República, em 1979, onde escreviam acerca da nova 

experiência de construção de cidades planejadas no Brasil apresentando o caso da construção do Alphaville 

Barueri em São Paulo. Fonte: Jornal da República (SP) 1979 Edição 00048 (1). Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=194018&pasta=ano%20197&pesq=alphaville  

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=194018&pasta=ano%20197&pesq=alphaville
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polo econômico, consolidando um conceito de urbanismo sustentável que se 

espalhou pelos quatro cantos do país.
35

  

No entanto, segundo a arquiteta e urbanista Carolina Pescatori (2016)
36

, a história da 

Alphaville não se iniciou em 1973, pois, antes da empresa iniciar sua produção enquanto 

urbanizadora, já havia feito atividade como empreiteira de obras civis e públicas, a partir de 

uma sociedade fundada em 1951 pelo engenheiro-arquiteto Renato de Albuquerque e pelo 

engenheiro civil Yogiro Takaoka, dando à luz a Construtora Albuquerque Takaoka Ltda., 

onde exerceu a atividade até os anos 70. Entre 1967 e 1974, a construtora trabalhou 

fortemente no ramo habitacional, construindo vários edifícios residenciais em São Paulo pelo 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH), financiados pelo Banco Nacional da Habitação 

(BNH).  

Pescatori (2016) salienta que empresa teria então cerca de 22 anos a mais do que o 

divulgado em seus meios de comunicação, expondo apenas os anos que atuou enquanto 

urbanizadora. Na edição de 1979 do Jornal da República, com uma matéria intitulada 

―Cidades novas, entre a utopia e a realidade‖ sobre a criação de cidades planejadas e a 

proposta do governo paulista de transladar a capital do Estado, já salientavam a experiência de 

criação do complexo do Alphaville Barueri. 

No Brasil, experiências vagamente semelhantes estão sendo testadas, mas sempre 

pelas mãos da iniciativa privada. Aqui em São Paulo existe o Alphaville, um 

empreendimento que salvou a construtora Albuquerque-Takaoka de sérias 

dificuldades financeiras, pois chovem compradores de terrenos em qualquer um dos 

seus quatro loteamentos.
37

  

 

                                                           
35

 Fonte: Site Alphaville S.A. 
36

 Carolina Pescatori é professora da Faculdade de arquitetura e ubanismo da Universidade de Brasília, no ano de 

2016 defendeu sua tese intitulada Alphaville e a (des)construção da cidade no Brasil. A tese tinha como objetivo 

historiografar a atuação da Alphaville Urbanismo S.A., respondendo à questão: qual o lugar da Alphaville 

Urbanismo S.A. na urbanização e como este lugar foi construído ao longo do tempo? Consideramos a Alphaville 

dentro de um recorte temporal longo, abrangendo toda a sua produção, de 1951 a 2012. 
37

 Jornal da República (SP) 1979) Edição 00048 (1) 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=194018&pasta=ano%20197&pesq=alphaville 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=194018&pasta=ano%20197&pesq=alphaville
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Figura 5: Complexo Alphaville Barueri (década de 1970) 

Fonte: acervo da Alphaville S.A.  

 

As empresas urbanizadoras atuam na produção das cidades, e o entendimento acerca 

de sua organização, práticas e estratégias exerce total notoriedade para a sociologia urbana. O 

crescimento das cidades está totalmente associado à ação lucrativa do capital imobiliário e às 

formas de reprodução de padrões urbanísticos emergentes. Tais padrões se direcionam para a 

reprodução do capital, diversificando a produção imobiliária do espaço urbano (PESCATORI, 

2016). Essas empresas privadas planejam e realizam grande parte das cidades, em alguns 

casos atuam na construção de cidades ou bairros inteiros
38

. A atuação dessas empresas 

urbanizadoras direcionou em diversos momentos o andamento das cidades, que em conjunto 

com o Estado produzem uma forma de urbanização privada dos lugares (PESCATORI, 2016). 

Moura (2008, p. 2), cuja pesquisa se centrou nas terras da capital federal, salienta que 

o alastramento dos condomínios se entrelaçam em ―conflitos de sonhos e interesses, 

controvérsias jurídico-políticas e gestões de (i)legalidades que se combinavam de maneiras ao 

mesmo tempo muito parecidas e muito diferentes de outros processos de expansão urbana no 

Brasil e em outros países‖
39

. Compreender a história da empresa urbanizadora Alphaville S.A. 

e sua extensa atuação nas cidades brasileiras, com um grande número de empreendimentos e 

                                                           
38

 O empreendimento Alphaville Brasília segue um modelo que a empresa chama de núcleo urbano. A intenção 

do projeto é abarcar uma população de cerca de 200 mil moradores em 40 mil unidades imobiliárias (Alphaville 

Urbanismo S.A., 2014). Conforme informações da empresa, um núcleo urbano almeja o ―planejamento de bairro 

inteiramente autossuficiente: com áreas residenciais, corporativas, comércio, serviços, instituições de ensino, 

centros médicos, centros culturais, lazer‖ (ALPHAVILLE, 2014, p. 107). Todo este processo levaria em torno de 

30 anos. 
39

 O texto foi apresentado no 32º Encontro da Anpocs no GT 01: A Cidade nas ciências Sociais: Teoria, Pesquisa 

e Contextos. 
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um amplo território ocupado, dimensiona seu impacto na configuração no território brasileiro, 

difundindo um modelo próprio de urbanização, homogêneo e sequencial, que hoje produz 

cidades inteiras (PESCATORI, 2016). 

 

 
Figura 6: Comentários na internet sobre o Alphaville Barra. 

 

―Condomínio bastante exclusivo e calmo, porém muito isolado‖. A descrição feita em 

um dos comentários sobre o condomínio Alphaville Barra da Tijuca no site Google evidencia 

parte dos questionamentos que vêm sendo elaborados através de pesquisas acadêmicas acerca 

dos condomínios horizontais fechados (RIBEIRO, 1997; CALDEIRA, 2000; MOURA, 2006; 

PESCATORI, 2016). São ambientes exclusivos, no entanto, isolados do restante da cidade, 

tanto no sentido simbólico como no geográfico. 

O caso do Alphaville Barra da Tijuca é um pouco distinto das pesquisas atuais acerca 

dos condomínios horizontais fechados, pois ele se encontra próximo às zonas centrais do 

bairro em que se localiza, porém sua proposta de autonomia salienta que a localização não é 

necessariamente o fator principal para tal distanciamento dos centros urbanos. As 

conveniências (shopping, museu, escola) oferecidas pelo empreendimento dinamizam sua 

autossuficiência em relação à cidade.  

Os condomínios fechados no formato horizontal, constituídos majoritariamente de 

casas, costumam se localizar nos interstícios urbanos, em áreas com menor valor do solo e 

maior espaço para construção. Diversas pesquisas sobre condomínios horizontais fechados se 

entreveram a analisar a proliferação de condomínios de luxo nas franjas das cidades, 
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próximos às zonas periféricas.
40

 Moura (2008, p. 2) argumenta que a localização destes 

condomínios nas franjas e interstícios urbanos se envolvem na dinâmica de expansão dos 

condomínios, ―que coloca em foco uma série de questões a respeito dos processos de 

ocupação do solo nas cidades, com suas múltiplas dimensões simbólicas, físicas, morais, 

econômicas e jurídico-políticas‖.  

Segundo Roberta, arquiteta do condomínio Alphaville Barra da Tijuca, a localização 

do condomínio no bairro está associada ao fato da Barra Tijuca ser um bairro com terras ainda 

disponíveis, diferentemente da Zona Sul, onde dificilmente se encontraria um terreno 

disponível para a implantação de um condomínio horizontal. Ao ser questionada sobre a 

localização do Alphaville Barra da Tijuca, R. faz uma breve comparação com o caso do 

Alphaville Barueri, onde a proposta principal era de fato o isolamento. 

Porque é um dos poucos lugares do Rio que você ainda consegue fazer uma 

implantação, se você for pra Zona Sul você não vai achar mais um terreno com um 

tamanho que tem aqui o condomínio, né, e muito menos casas, hoje em dia o pessoal 

está querendo muito mais apartamento do que casa, então assim, eu acho que pela 

delimitação da lagoa, de você ter que ser uma área mais residencial, unifamiliar, eu 

acho que o pessoal optou, por aqui ter esse perfil [...] então hoje o acesso dele é bem 

restrito né, tanto que você vê que só tem uma entrada e uma saída, a localização em 

si, ele é um condomínio bastante isolado, né, se você for pegar um pouco dele com o 

Alphaville de São Paulo, o que que eles queriam, era realmente um isolamento, lá 

em São Paulo virou um bairro, né, grande, por que Barueri é completamente 

afastado de tudo, e o conceito é que seja um condomínio autossuficiente, que você 

tenha no condomínio a parte residencial e a parte comercial, e as pessoas não 

precisem sair do condomínio para resolver o que eles precisam, por exemplo, tem 

um mercadinho na parte comercial, uma farmácia, uma escola, esse é o conceito 

Alphaville Urbanismo (Roberta, entrevistada). 

O crescimento da construção dos condomínios horizontais fechados e a busca por este 

modelo como forma de enaltecimento desse tipo de habitação coletiva e privada são aspectos 

facilmente reconhecidos por todo o território brasileiro, visivelmente perceptível pelo número 

de outdoors com propagandas de novos empreendimentos, tanto em construção quanto já 

habitados. Nos classificados dos jornais, páginas inteiras são ocupadas por propagandas de 

novos empreendimentos; há também anúncios nas redes sociais e jornais online, com 

chamadas que ludibriam aspectos de um lugar privilegiado. No anúncio da empresa Gafisa no 

jornal ―O Globo‖ do dia 21 de julho de 2016, lia-se a seguinte chamada: ―Bairro planejado 
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 Moura, 2006 (Sobre o caso de Brasília), Cerqueira, 2015 (Sobre o caso de Belo Horizonte), Alves, 2011 

(Sobre o caso de Uberlândia), Diógenes, 2016 (Sobre o caso de Fortaleza). 
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oferece tranquilidade e convívio com a natureza na agitada Barra. Um lugar lindo e tranquilo, 

só que dentro da cidade: conheça o Alphaville Barra da Tijuca.‖
41

 

 
Figura 7 – Matéria de jornal designando o condomínio Alphaville Barra da Tijuca 

como bairro planejado  

Fonte: Jornal O Globo. 

 

O Alphaville Barra da Tijuca situa-se em um dos bairros com maiores taxas de 

crescimento da cidade do Rio de Janeiro. A Barra da Tijuca é considerada um dos bairros 

mais abastados, composto por uma população de classe média e alta, localizada na Zona 

Oeste, com maior crescimento a partir da década de sessenta, período em que a especulação 

imobiliária se dirigiu para os lugares mais afastados da cidade, em consequência do 

congestionamento de algumas áreas e do alto valor do solo nas regiões já consolidadas pela 

especulação imobiliária.  

A produção imobiliária na época se destinou para áreas como São Conrado e Barra da 

Tijuca, influenciada principalmente pela atuação do Estado, que sempre teve sua imagem 

associada à produção do espaço na cidade do Rio de Janeiro, onde privilegiaram em diversos 

momentos os interesses dos grupos dominantes. Como exemplo, têm-se as várias obras viárias 

que aconteceram na região da Barra, em especial as obras ligadas a acessibilidade e 

embelezamento do local. A construção da primeira etapa da Autoestrada Lagoa-Barra é um 

exemplo da intervenção do Estado na consolidação do lugar. 
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 Matéria do Jornal O Globo no dia 21/07/2016 acesso em: https://oglobo.globo.com/economia/bairro-

planejado-oferece-tranquilidade-convivio-com-natureza-na-agitada-barra-19753402 
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O mercado imobiliário especulava que a região seria a nova frente de expansão da 

cidade, sendo que, no final dos anos 60, quatro empresas passaram a ter o controle sobre as 

terras da Barra da Tijuca, ESTA, Grupo Desenvolvimento, Carvalho Hosken e Pasquale 

Mauro, que com o Estado direcionaram as obras de infraestrutura para a região, resultando 

numa rápida valorização das terras apropriadas pelas empresas citadas acima, que buscavam 

selecionar as áreas mais privilegiadas daquela região, direcionando-as para as camadas sociais 

de alta renda (PEREIRA, 2002; CID, 2006). O Alphaville Barra da Tijuca, como dito 

anteriormente, segue um modelo distinto do conceito implantado no Alphaville Barueri, 

conforme pontua R.  

No Alphaville Barueri você tinha uma área totalmente desabitada. Nessa área 

construíram uma escola, um shopping, com uma grande área comercial, onde os 

moradores não precisam sair de lá para nada. No caso do Alphaville Barra da Tijuca, 

você tem um condomínio muito grande com um pequeno espaço destinado para as 

áreas comerciais, um total de 16 lotes, no entanto, todos esses lotes foram vendidos 

para um mesmo dono, a escola americana
42

. 

No projeto do Alphaville Barra consta a construção de um shopping na frente do 

condomínio, o Alpha Mall. Apesar do nome, o shopping não é do grupo Alphaville 

Urbanismo, pois a Alphaville trabalha exclusivamente com residências. Os únicos prédios do 

grupo Alphaville Urbanismo que são comerciais se encontram em São Paulo, os quais ficam 

afastados das casas, os Alpha I, II, III, IV, V, VI, VII(...).  

O condomínio Alphaville Barra da Tijuca é composto exclusivamente de casas, um 

total de 364 lotes residenciais, dos quais 45 estão habitados e 46 em obra. A entrega do 

condomínio foi feita em outubro de 2011, e desde então foram feitas propostas para 

modificações naquela área, como a criação de um deck exclusivo para os moradores para o 

acesso à lagoa e a duplificação da Avenida das Américas junto à avenida principal do 

Alphaville. Quanto ao conjunto de prédios ao lado do condomínio, no entanto, conforme a 

administração os prédios não fazem parte do grupo Alphaville: 

As pessoas confundem um pouco os prédios achando que são Alphaville, eles não 

são Alphaville, o Alphaville trabalha exclusivamente com residências, casas né, e 

prédios comerciais, a parte desse prédio é que teve uma junção entre Gafisa e o 

Alphaville, a Gafisa saiu colocando Alphaville em tudo quanto é lugar, entendeu, lá 

hoje você tem o Alpha Green, Alpha Land, mas eles não são Alphaville Urbanismo, 

não são do grupo Alphaville Urbanismo, eles usaram o prefixo do Alpha, mas eles 

não são da gente, entendeu, foi mais uma jogada de marketing, eu diria assim. 

(Roberta, entrevistada) 
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 As informações sobre o Alphaville Barra foram providas das entrevistas realizadas com a administração do 

condomínio. 
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CAPÍTULO 2 

  

 “Sabe como rico é, né!” Trajetórias do campo  

 

Conforme apresentado no capítulo anterior, a história da urbanização do Rio de 

Janeiro e do bairro da Barra da Tijuca é caracterizada pela construção de espaços 

segmentados e hierarquizados. Este capítulo se propõe ao detalhamento dessas dinâmicas por 

meio de um estudo de caso, o condomínio Alphaville Barra da Tijuca. A proposta é analisar 

as articulações entre empresas urbanizadoras e o Estado na produção do espaço urbano, suas 

complexas relações e os limites entre o público e o privado.  

Os limites ―público x privado‖ e ―Estado x mercado imobiliário‖ produzem uma 

cidadania particular ou formas de experienciar a cidadania desiguais. Segundo Holston e 

Appadurai (1999), a vida nas cidades é marcada pelo acesso distinto a experiência urbana e a 

vida pública. As características da Barra da Tijuca em geral e do condomínio Alphaville em 

particular se assemelham a uma formação urbana de fechamento de ambientes públicos para o 

consumo privado, promoção de um estilo de vida diferenciado e no perfil socioeconômico dos 

moradores. Verifica-se por meio destas características que bairro e condomínio são 

constituídos por uma estrutura de forte segregação socioespacial. 

 As empresas urbanizadoras articulam as relações entre Estado x mercado imobiliário x 

promoção de estilos de vida diferenciados, atuando na produção das cidades e estabelecendo 

novas formas de vida urbana. No caso da empresa urbanizadora Alphaville Urbanismo S.A., 

por ser uma empresa de grande porte com uma longa história, possui um número grande de 

áreas urbanizadas e ocupadas por uma população mais ou menos homogênea. A ocupação 

dessas áreas se estabelece em meio a vínculos entre empresa e o poder público como 

estratégia para o crescimento imobiliário por meio de consórcios entre distribuidoras de 

energia, água, esgoto, replanejamento de áreas, criação de novas leis, entre outros. 

 A partir dessas três dimensões – bairro, condomínio e empresa – se estruturou o 

trabalho de campo. Realizou-se de forma breve um trabalho de reconhecimento do bairro, 

observando aspectos como mobilidade, perfil dos moradores, arquitetura e estilo de vida, 

através de trajetos pelo bairro. Num segundo momento, foi realizado um estudo exploratório 

do condomínio Alphaville Barra da Tijuca, na tentativa de uma melhor descrição da sua 
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organização, observando aspectos comuns aos empreendimentos da empresa Alphaville 

Urbanismo S.A. e contextualizando diferentes aspectos como segurança, sistema de gestão, 

perfil dos moradores, estratégias de marketing, estilo de vida, aspectos arquitetônicos. Para a 

realização desta parte, foram realizadas entrevistas com trabalhadores da associação de 

moradores do condomínio, além de visitas recorrentes ao condomínio e diálogos informais 

com os demais trabalhadores, assim como investigação bibliográfica da história da empresa e 

da Barra da Tijuca. 

Os trabalhadores do condomínio (seguranças, vigilantes, domésticas, trabalhadores da 

construção civil) e, também, da associação de moradores [administradoras(es), assistentes 

administrativas(os), arquitetas(os), secretárias(os)] foram os norteadores dessa pesquisa. Os 

caminhos do campo que serão expostos nas próximas páginas revelam as trajetórias de um 

campo que foi (re)construído ao longo da pesquisa. As informações acerca do condomínio 

foram articuladas através do olhar dos trabalhadores do condomínio, que possuem uma 

jornada longa dentro do condomínio e vivenciam seu interior durante extensas horas do dia. E 

é a partir deles que a parte empírica foi organizada. 

Inicialmente, a pesquisa previa entrevistas com os moradores do condomínio, no 

entanto, o acesso aos moradores foi muito dificultado porque as regras formuladas pelo 

condomínio não permitem que haja qualquer tipo de contato e, mesmo buscando este contato 

a partir de diálogos com os administradores do condomínio, a negativa foi sempre constante. 

No decorrer do campo, relatarei com mais detalhes a inacessibilidade aos condôminos e as 

formas como o condomínio se organiza para manter essa característica de ambiente 

completamente privado e esquivo. Nessa busca do trabalho de campo, os trabalhadores do 

condomínio foram os únicos que me auxiliaram no seu andamento. 

 

2.1 Notas sobre o bairro – Conhecendo a Barra da Tijuca 

 

Em meados de 2016, já morava no Rio de Janeiro há cerca de seis meses. Já havia 

passado pela Barra da Tijuca algumas vezes como parte do roteiro turístico sempre proposto 

para aqueles que vêm de fora. No entanto, foram apenas breves passagens. Numa dessas 

passagens, estava de carona, voltando do bairro de Campo Grande e perguntei se podíamos 

passar pela Barra. As ruas com formatos amplos e espaçosos, com longos trechos entre as 
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esquinas, anunciavam que havíamos chegado ao lugar. Entre as ruas era possível ver trajetos 

de ruas inteiras sem entrada para outras regiões do bairro. Por entre as ruas, condomínios 

fechados, horizontais e verticais, alinhados com comércios de diversos tipos, integravam o 

ambiente, algumas poucas casas, casas de shows e um ambiente bem arborizado. Havia 

poucas pessoas passando pelas ruas e algumas espalhadas pelos longínquos pontos de ônibus. 

As ruas largas e longas demonstravam os poucos aspectos de sociabilidade pública mantidos e 

vivenciados naquele espaço. Passamos de carro por várias ruas do bairro. Era uma tarde de 

sábado de meio de outono, a temperatura já estava mais amena na cidade, era de se esperar 

que não houvesse tantas pessoas na praia, mas, por entre as ruas, algo não estava completando 

aquela paisagem – faltavam pessoas! Havia saído de um bairro periférico da Grande Vitória, 

onde as tardes de sábado eram o momento em que as pessoas aproveitavam para passear pelas 

pracinhas, ir ao parque, jogar futebol no campinho, ir à feira – uma imagem completamente 

distinta da que se formava na Barra da Tijuca. Ao passar por um dos shoppings mais 

movimentados da Barra, uma aglomeração de pessoas se fazia presente, muitos carros no 

estacionamento, evidências de um início de tarde cheio naquele recinto. Porém, as pessoas se 

aglomeravam apenas dentro do shopping e nos pontos de ônibus. Chegamos à praia, 

estacionamos o carro na orla onde os restaurantes estavam cheios; no calçadão da praia muitas 

pessoas faziam exercícios físicos, ostentando corpos sarados e bronzeados, parecendo 

animados, apesar de o clima não estar dos melhores para praia. Um mar azul com ondas fortes 

completava o cenário do lugar. 

A imagem descrita acima é uma cena típica encontrada na Barra da Tijuca. Apesar da 

simplicidade da cena, são os aspectos encontrados no cotidiano do bairro e mais à frente, no 

condomínio, que vão dar o ponto de partida para pensar na formação de mundos sociais 

distintos, que constituem a formação de um estilo de vida diferenciado, abrindo possibilidades 

para se pensar nas transformações históricas ocorridas com o aumento da construção dos 

condomínios fechados. O episódio contado na Barra da Tijuca é um episódio próprio do 

bairro, o qual não poderia ser contado em muitos outros lugares do Rio de Janeiro
43

. Apesar 

da sua semelhança com alguns bairros da Zona Sul, sua trajetória enquanto bairro planejado o 

diferenciou. De todo modo, a produção da Barra da Tijuca revela facetas de uma produção do 

espaço onde seus usos e apropriações do ambiente foram pautados num viés mercadológico 

que são expressos no imaginário social da cidade principalmente pelas práticas do habitar. 
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 Apesar de ser uma cena típica do bairro, algumas regiões do seu entorno, como Recreio, Jacarepaguá vêm se 

assemelhando com aspectos da Barra após os investimentos feitos na região 
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Por entre essas ruas longas e largas, com um grande número de empreendimentos 

privados, na maioria das vezes com acesso restrito, salta aos olhos a formação de um 

ambiente construído para ser vivido principalmente dentro de espaços fechados. Durante a 

semana, o encontro com pessoas vestidas com roupas sociais prontas para adentrarem os 

grandes escritórios espelhados que contornam as avenidas principais da Barra é uma 

constante. Caldeira (2000, p. 10) aponta que esse modelo de segregação, descrito como 

―novo‖, separa grupos sociais de uma forma tão explícita que transforma a qualidade do 

espaço público. As ruas da Barra são marcadas por uma grande produção da arquitetura 

contemporânea, fato que acontece devido aos grandes investimentos públicos que têm 

ocorrido na área desde o seu planejamento e os constantes investimentos do setor privado da 

construção civil. Sua estrutura arquitetônica atual se distingue muito da imagem do ―Sertão 

Carioca‖ formulada por Magalhães Corrêa em 1936.  

Pensando acerca da formação das ruas, Jane Jacobs (2000), no livro Morte e vida das 

grandes cidades, assinala a importância das ruas na cidade. Jacobs (2000) lembra que as ruas 

possuem vários fins além de comportar veículos, e as calçadas possuem vários fins além de 

comportar pedestres. Além do fato de ruas e calçadas serem sinônimos de circulação, a autora 

aponta que ruas e calçadas movimentadas, com grande número de pessoas circulando, com 

comércios, pontos de ônibus também favorecem a segurança do ambiente. No entanto, refaz-

se a pergunta de Jacobs, ―e o que faz uma rua ser movimentada?‖ Esta pergunta abrange todo 

um pensamento acerca do planejamento urbano direcionado para a região da Barra da Tijuca, 

que, apesar dos grandes investimentos na região, sempre foi voltado para o estabelecimento 

da privatização do espaço com a construção de ambientes fechados.  

Os lugares de grande movimentação na Barra da Tijuca são os shopping centers. São 

diversos shoppings espalhados pelas avenidas com tamanhos e utilidades diferenciadas. Além 

dos shoppings, é importante ressaltar também a existência de outros locais de sociabilidade 

nos espaços públicos que acontecem no bairro, como a praia e as praças. As praias da Barra 

da Tijuca ganharam maior número de frequentadores nos últimos cinco anos devido às obras 

de infraestrutura e transportes que ocorreram no Rio de Janeiro. Nas praças, apesar da pouca 

movimentação observada ao longo das visitas ao bairro, ainda se vê um movimento de 

pessoas durante a semana, principalmente estudantes uniformizados e crianças pequenas 

acompanhadas de suas babás. Nas quadras de futsal, também se vê um movimento de pessoas, 

em sua maioria homens entre 18 e 50 anos, que ocupam o lugar principalmente no período da 
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tarde e início da noite. Os bares e restaurantes na frente da orla também ficam bem 

movimentados. A orla por sinal é um dos locais com grande movimento. No início da 

pesquisa, a linha 4 do metrô, que vai da estação Uruguai até a Barra da Tijuca, ainda não 

havia inaugurado. Posteriormente, os pontos do metrô também se tornaram locais de grande 

circulação. 

 Essas ambiguidades entre ter espaços de esvaziamento público e espaços 

movimentados são parte constitutiva dos percursos entre as ruas do bairro. A vida urbana e 

pública existe na Barra da Tijuca, no entanto, ela é direcionada principalmente para ambientes 

de consumo. Em outros locais do bairro com aspectos mais residenciais, essa circulação de 

pessoas, principalmente a pé, é muito escassa. Esses primeiros trajetos pelas ruas da Barra 

foram feitos de carro na companhia de pessoas que já moravam no Rio de Janeiro. Apesar de 

serem pessoas que nasceram na cidade, o pouco conhecimento sobre a Barra da Tijuca foi 

sempre presente nas falas. As piadas sobre ser um lugar ―longe‖ dos outros lugares da cidade 

e ―diferenciado‖ são recorrentes nos diálogos sobre a Barra.  

O tratamento como um lugar ―distante‖, ―à parte‖ dos outros bairros do Rio de Janeiro 

tinha como um dos fatores a falta de mobilidade que a região apresentava antes dos grandes 

eventos que ocorreram na cidade. Na primeira vez que fui até a Barra da Tijuca de ônibus e 

sozinha, busquei o caminho mais próximo indicado pelo Google Maps: saí da Tijuca e peguei 

o ônibus 301. Era quase meio dia, sol quente, a maioria dos ônibus que faziam o trajeto até a 

Barra passando pela Tijuca não tinham ar condicionado e os passageiros faziam brincadeiras 

sobre esse fato: ―se o ônibus tiver ar condicionado o motorista não sobe o Alto, não‖. Segui 

em direção à Barra passando pelo Alto da Boa Vista, um caminho bonito, rodeado por muitas 

árvores e algumas belas casas. O Alto da Boa Vista é um bairro do Rio de Janeiro que fica 

localizado no topo do maciço da Tijuca, em meio ao Parque da Tijuca. O ônibus seguiu de 

forma lenta, pois o caminho apresenta uma estrutura íngreme. No decorrer do caminho, 

passamos por outro ônibus que não conseguiu finalizar a rota, pois quebrou no meio do 

caminho, e os passageiros agradeceram por não ter sido o ônibus em que estávamos, pois, 

pelos comentários, esses estragos parecem ser cotidianos. 

Depois de quase uma hora dentro do ônibus cheguei à Barra. A chegada até a Barra 

atualmente pode ser realizada por diversos caminhos que ligam o bairro a todas as zonas do 

Rio de Janeiro (Zona Norte, Zona Sul, Centro e outras áreas da Zona Oeste). O caminho pode 

ser feito de metrô (linha 4), que leva cerca de uma hora e vinte minutos da estação Uruguai 



68 
 

até a estação Jardim Oceânico, e de ônibus que saem praticamente de toda a cidade, BRS (Bus 

Rapid Service) e BRT (Bus Rapid Transit), que vai da estação Jardim Oceânico até outros 

bairros da Zona Oeste. Desde os anos 80, havia o planejamento para a construção da linha 4 

do metrô, sendo esta uma das maiores obras de mobilidade da cidade do Rio de Janeiro. Entre 

os anos anteriores e 2007, havia o planejamento de concluir tais obras a tempo dos Jogos Pan-

americanos, mas o projeto não saiu do papel, sendo concluído apenas em 2016. 

A primeira ida até o bairro foi um pouco conturbada. Havia muito trânsito, apesar de 

não ser horário de rush. Segui com o ônibus até o Terminal Alvorada, que era seu ponto final 

e dali iria pegar outro ônibus para conhecer um pouco mais do bairro. E assim fiz, cheguei ao 

Terminal Alvorada e peguei outro ônibus que estava direcionado para o Recreio. Logo após 

passar pelo Bosque da Barra, avistei uma placa grande da prefeitura indicando a localização 

de um condomínio, era o Alphaville Barra da Tijuca. Ao olhar para o local onde a placa 

estava indicando, parecia que algo não estava certo, pois era uma área pouco estruturada, sem 

muita iluminação, continuei no ônibus me indagando sobre aquele condomínio. Como já tinha 

conhecimento acerca da empresa Alphaville e sabia do seu ideal de urbanizadora de grandes 

áreas, fiquei curiosa sobre seu empreendimento na Barra da Tijuca. Quando cheguei a casa, 

fiz algumas buscas sobre a empresa e esse empreendimento especificamente e tive a certeza 

de que aquele seria o condomínio pesquisado.   

Antes de conhecer o condomínio, continuei fazendo vários trajetos pela Barra da 

Tijuca, por vezes passando pelo Alto da Boa Vista, outras vezes pela Zona Sul. Achei que 

essas primeiras incursões no bairro seriam importantes, pois estava vindo de outro estado, não 

conhecia suas especificidades para além das contações de histórias sobre a Barra que as 

pessoas daqui faziam. Na época, o metrô não havia sido inaugurado, portanto, utilizava 

sempre como meio de transportes ônibus e caronas. As obras de mobilidade na Barra se 

iniciaram desde que fora ―encomendado‖ seu plano urbanístico ao arquiteto Lúcio Costa, com 

o objetivo de estabelecer um desenvolvimento ordenado para a área, conciliando expansão 

urbana e a preservação da natureza. Deste então, o Estado apresenta ação decisiva na região 

(estradas, viadutos, túneis, elevados). No entanto, partes dessas obras foram sendo 

postergadas ao longo do tempo. Os megaeventos ocorridos na cidade, especialmente a Copa 

do Mundo e Olímpiadas, entre os anos de 2014 e 2016, promoveram novos períodos de forte 

crescimento das obras de transporte público e mobilidade urbana
44

. Esses megaeventos 
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ocasionam transformações urbanas, principalmente no que diz respeito ao planejamento e 

gestão pública. No discurso, se apresentaram como soluções para o desenvolvimento das 

cidades
45

, na prática, o privilégio de algumas áreas continuou sendo intensificado.  

No Rio de Janeiro, o poder público com a ocorrência desses megaeventos direcionou 

atenção principalmente para os setores de transportes e segurança pública. As obras para o 

setor de segurança com maior número de investimentos foram as Unidades de Polícia 

Pacificadora – UPP‘s e o projeto Morar Carioca. Com relação à mobilidade, as principais 

obras foram a ampliação da Linha 4 do metrô (Barra da Tijuca), a implantação de linhas do 

BRT (especialmente na Barra da Tijuca) e BRS (Barra da Tijuca) e o VLT. A maioria das 

obras foi direcionada para a região da Barra da Tijuca, isto ocorreu em conformidade com o 

interesse de promoção da área, englobando projetos que não abarcam a cidade como um todo, 

evidenciando as Zonas Olímpicas como alvo de investimentos. Tais tipos de investimentos, 

como afirma Bienenstein (2011), se inserem numa lógica da cidade elitista e segregada que se 

manifesta a partir da ideia de concentrar o evento nas regiões mais abastadas da cidade.  

Essas e outras obras de mobilidade que ocorreram no Rio de Janeiro surgiram num 

momento de forte reorganização do espaço urbano, em simultâneo com o projeto de 

―revitalização‖ de áreas da região central do Rio, como é o caso da região da Praça Mauá com 

o Projeto Porto Maravilha. Intitulado como a maior parceria público-privado do país, este 

projeto ocasionou a construção do Museu do Amanhã
46

 e dos boulevares, a demolição do 

Elevado da Perimetral, a continuação do projeto das UPP‘s, a implementação do projeto 

Morar Carioca e do Museu da Imagem e Som em Copacabana. Essa parceria público-privada 

defendida pela prefeitura é uma medida que propõe um projeto de renovação urbana que é 

movido através de interesses privados, pois, a partir das benfeitorias que são feitas, pode gerar 

novos lucros (HARVEY, 2000). 

A antropóloga Mariana Cavalcanti (2016) afirma que parte dessas obras constitui uma 

articulação entre o planejamento estratégico e o marketing urbano. Essas obras se baseiam na 

ideia de contratação de escritórios renomados ―starchitects‖ que elaboram projetos por 

escritórios/pessoal renomado para arrecadação de ―forças do mercado‖ para a restauração de 

áreas deterioradas e/ou induzir a produção de novas centralidades urbanas (CAVALCANTI, 

2016, p. 220). Apesar de tais obras merecerem o mérito pela criação de novos espaços de 
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 Ver Abreu (1987) e Lefebvre (1978). 
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 O Museu do Amanhã, inaugurado no final de 2015, foi desenhado pelo espanhol Santiago Calatrava. 
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sociabilidade e restauração de áreas há muito tempo negligenciadas – Museu do Amanhã, 

restauração da Praça Mauá, arenas do futuro –, não há como não associá-las a processos de 

gentrificação que incluíram remoções forçadas e deslocalizações
47

 (CAVALCANTI; 

CARVALHO; VENUTURUPALLI, 2016). 

Apesar das obras no setor público de transportes, deve ser ressaltada também, a 

acentuação do uso do automóvel. O uso do automóvel é um traço marcante do bairro, devido 

à configuração das ruas e à distância com outras partes da cidade. É claro que o uso do 

automóvel se deve também às mudanças no modo de vida e às novas sociabilidades e 

necessidades de consumo ocorridas com as transformações socioeconômicas nas últimas 

décadas. No entorno do condomínio Alphaville, a circulação de automóveis é intensa. Todos 

os moradores utilizam os automóveis para a entrada e saída do condomínio, apesar de o 

automóvel estar deixando de ser símbolo de status, devido às políticas de financiamento, e se 

tornado um objeto de necessidade. Na entrada do condomínio, estar motorizado ainda é um 

diferencial. Ser pedestre num ambiente como esse torna as pessoas alvo de desconfiança.  

 

2.2 Chegando até o condomínio – onde estão as calçadas? 

 

Na primeira ida até o condomínio Alphaville Barra da Tijuca, fiz o trajeto de carro. 

Como ainda conhecia pouco o bairro, busquei companhia para esta primeira inserção. Saímos 

de casa logo após o almoço. Após descer o Alto da Boa Vista, chegamos à Barra da Tijuca; 

era início da tarde num dia no meio da semana. Estávamos atentos às placas, pois só tinha tido 

contato anterior com o condomínio através da placa que indicava sua localização. Havia um 

pouco de trânsito; apesar das ruas da Barra da Tijuca serem planejadas, bem organizadas, 

sempre há trânsito, tanto no sentido Recreio como sentido Centro. Passamos pelo Bosque da 

Barra e seguimos com um sentimento um tanto confuso com o que íamos encontrar pela 

frente. De início, as ruas pareciam um pouco abandonadas, pois havia muito mato ao redor, 

poucas construções e iluminação, conforme fomos andando o lugar começou a apresentar 

vida, vida esta representada pelos carros que passavam por ali. O que parecia ser mato se 

tornou uma espécie de vegetação nativa que transforma o ambiente urbano num pequeno 
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 Como exemplo deste processo de remoção, temos a Vila Autódromo, comunidade localizada próxima ao 

antigo Autódromo de Jacarepaguá. A comunidade passou por um processo de remoção em função da construção 

do Parque Olímpico para as Olímpiadas 2016. 
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lugar onde ainda é possível ter um contato mais próximo com a natureza. Como aponta 

Pescatori (2016, p. 328), ―Não é recente a promessa do oásis urbano, ou melhor, do oásis 

cidade campo, suficientemente distante das cidades consolidadas ao ponto de oferecer 

‗qualidade de vida‘‖. A localização do condomínio Alphaville Barra da Tijuca, apesar de não 

ter sido construído em uma área tão distante da região central do bairro, apresenta 

características de aproximação com a natureza e um semblante de vida interiorana. Durante 

todos os diálogos com os gestores do condomínio, a questão da localização foi ressaltada e, 

muitas vezes, evidenciada como fator de escolha dos moradores. 

O condomínio fica localizado próximo a uma das principais vias de tráfego da Barra 

da Tijuca, a Avenida das Américas. Do outro lado do condomínio está localizada a Lagoa de 

Jacarepaguá, um bem natural que anos atrás era utilizado em atividades pesqueiras e lazer 

pelos moradores da região; no entanto, devido à sua poluição não está mais em uso
48

. 

 

 
 

Figura 8 - Mapa da Barra da Tijuca  

Fonte: Google maps 
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 Em janeiro de 2017, o jornal ―O Globo‖ noticiou que a Lagoa de Jacarepaguá estava esverdeada devido à 

proliferação de cianobactérias, fenômeno que é consequência do despejo de esgoto sem tratamento em suas 

águas. Há hoje um forte movimento para a revitalização da Lagoa de Jacarepaguá. Ativistas relatam que o 

despejo de esgoto sem tratamento é feito em maioria pelos condomínios que estão nas margens da Lagoa. 

Fonte: https://oglobo.globo.com/rio/bairros/eles-lutam-pelas-lagoas-da-barra-jacarepagua-muito-antes-de-se-

falar-em-despoluicao-15841537. Acesso em: Janeiro de 2018 
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A Avenida das Américas que liga o condomínio Alphaville Barra da Tijuca até a área 

central do bairro é uma grande avenida, que vai da Barra da Tijuca passando pelos bairros 

Recreio dos Bandeirantes, Vargem Pequena chegando até Vargem Grande. Esta avenida é 

composta por quatro vias, onde passam ônibus, metrô, BRT‘s (Bus Rapid Transit and 

System). No entorno da avenida, se pode notar uma grande quantidade de condomínios 

fechados, com formatos diferenciados, tanto de casas, apartamentos quanto mistos. 

Observam-se, também, faculdades privadas, grandes shoppings, restaurantes diversos 

(franquias, de luxo) e pequenos e grandes centros comerciais, que lembram o formato dos 

shoppings americanos, com no máximo dois ou três andares, com lojas viradas para as ruas, 

muitos hotéis e centros empresariais. 

Passados alguns minutos após adentrar o caminho que levava até o condomínio e 

direcionado pelo GPS, conseguimos chegar até o Alphaville Barra da Tijuca. Antes do 

condomínio, ficamos surpresas com alguns empreendimentos que se localizavam naquela 

região, como algumas clínicas, escritórios, escolas. Alguns tapumes espalhados pela estrada 

mostravam que obras ainda estavam ocorrendo por ali. Nas proximidades do condomínio, 

também dava para ver as casas de outros condomínios, com arquitetura moderna, sendo a 

maioria de dois andares. A via principal do Alphaville foi construída de acordo com a 

instalação do condomínio. No caminho várias palmeiras exprimem uma estética de poder 

utilizada desde a época colonial nas grandes fazendas. O Alphaville Barra da Tijuca ocupa 

uma área significativa dentro do bairro, conforme a figura abaixo nota-se a organização das 

glebas e a construção de novas estradas que ligam o condomínio às regiões centrais do bairro. 

Na foto, o condomínio ainda estava na fase de construção.  
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Figura 9 – Área do condomínio antes da construção das casas e conjunto de apartamentos  

Fonte: Wikimapia  

 

Como não sabíamos como se dava a entrada no condomínio, paramos o carro próximo 

à sua entrada, desci e caminhei até um segurança que estava estático na guarita. Perguntei 

como era a questão da entrada, se podíamos entrar de carro. Respondendo com uma questão, 

o segurança perguntou-me o que iria fazer no condomínio. Expliquei toda a situação, disse 

que era estudante e estava fazendo uma pesquisa acerca daquele condomínio. Sem mais 

questões, o segurança disse que poderia entrar a pé ou de carro, no entanto era necessário 

fazer uma identificação antes e vistoriar o veículo. Explicou também algumas regras do 

condomínio: i) não é permitido filmar ou tirar fotos das casas e de nenhuma parte do 

condomínio; ii) o carro não pode parar próximo às casas, tem de ficar circulando durante o 

tempo que estiver dentro do condomínio. Havia três seguranças na entrada uniformizados e 

armados, um em cada ponta dos portões e outro no meio. Dentro de uma construção ao lado 

da entrada, identificada como ―associação‖, também havia um segurança sentado que fazia a 

conferência de quem entrava e saía a pé. Próximo à entrada, também estava estacionado o 

carro do grupo de vigilância. 

Voltei até o carro e avisei que a entrada havia sido permitida. Seguimos até a entrada 

do condomínio. A entrada se dividia entre entrada de moradores e entrada de visitantes, uma 

placa vermelha direcionava a entrada para visitantes e outra da mesma cor descrevia os 

procedimentos que deveriam ser seguidos: i) diminua a velocidade; ii) acenda os faróis; iii) 
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abaixe os vidros; iv) identifique-se; v) por favor mantenha o cartão de identificação preso no 

retrovisor para sua identificação. Outra placa em caixa alta anunciava área de segurança.  

 
Figura 10: Entrada do condomínio 

Fonte: acervo pessoal 

 

O Alphaville Barra da Tijuca, assim como a maioria dos condomínios do segmento de 

casas, é rodeado por um grande muro que encobre toda a sua região. Na frente uma placa 

grande em vermelho e cinza indica o nome do condomínio. Esse design da entrada do 

condomínio é característico em todos os condomínios do grupo Alphaville, onde existe uma 

estrutura alta com o nome da empresa e cores fortes, assim como o muro e o tipo de 

vegetação. A entrada chamativa e imponente reflete o poder do lugar. Os aparatos 

arquitetônicos afirmam estratégias de poder nos lugares, assim como a utilização de vidros, 

pilastras, chafariz, plantas. 
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Figura 11: Entrada Alphaville Barra da Tijuca 

Fonte: acervo pessoal 

 

 Assim que parei na entrada, entreguei ao segurança meu documento de identificação, 

e ele rapidamente passou a informação de que íamos entrar para alguém do condomínio 

através de um rádio, uma espécie de walktalk – este rádio tocava de segundo em segundo com 

informações sobre o que estava acontecendo dentro do condomínio. O segurança olhou 

rapidamente para dentro do carro e sem pestanejar abriu as guaritas. Este tipo de 

procedimento é típico de lugares com alto grau de vigilância: o segurança, com uma ação 

mecânica, porém, atento, seguia todo um padrão. Este tipo de abordagem vem do treinamento 

precedente que os seguranças recebem ao realizar um curso para sua formação. É um curso 

com alto padrão de regulamentação. 

Enfim, entramos no condomínio, o qual tem uma via principal e é dividido por 

quadras, entre essas quadras existem pequenas pracinhas, as ruas são bem sinalizadas, com 

calçadas, faixas de pedestres e muita iluminação. Seguimos pela via principal e logo 

avistamos as primeiras casas, todas eram constituídas por uma arquitetura moderna, com 

casas amplas, a maioria de dois andares ocupando um grande espaço no lote, são abertas para 

as ruas do condomínio, não contendo novos muros, com portas e janelas grandes, jardins em 

sua volta e algumas garagens abertas, câmeras ao redor das casas e interfones nas portas. 

Todas as ruas do condomínio são gramadas, com palmeiras de médio porte por todo o 

caminho, pequenos jardins foram feitos em meio às ruas, e pequenas praças circulares. Acerca 

do formato do condomínio, casas e afins, no site da empresa encontra-se a seguinte afirmação:  
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Com o contrato de compra e venda, o cliente da Alphaville Urbanismo recebe 

também a documentação completa e detalhada sobre os cuidados empregados na 

construção das casas. Esse conjunto inclui as normas de uso e de ocupação do solo, 

que funciona como uma espécie de lei de zoneamento particular. Aplicadas às 

edificações, essas regras estabelecem parâmetros e limites como o número máximo 

de pavimentos, a metragem mínima de recuos e o limite de impermeabilização do 

solo, entre outros itens. Isso garante a qualidade urbanística do condomínio ocupada 

de forma ordenada. (Site Alphaville Urbanismo) 

 Parecia uma cena de um filme gravado num subúrbio americano. Várias casas ainda 

estavam em fase de construção, portanto, muitos trabalhadores da construção circulavam pelo 

condomínio. Parado em frente a uma das obras também estava um carro da prefeitura, que 

logo saiu do condomínio. Seguindo as regras passadas pelo segurança, não paramos em 

nenhum momento. Passamos pela via principal e continuamos passando por entre outras ruas. 

Em todas as ruas que passamos não avistamos nenhum morador andando pelo condomínio, 

apenas um que estava estacionando o carro numa garagem que era aberta para a rua e dali já 

entrava na casa. No final da rua, um portão trancado limitava o acesso para um conjunto de 

prédios que pareciam um anexo do condomínio. Durante todo o tempo que permanecemos 

dentro do condomínio, dois seguranças que estavam num carro do tipo de carro de golfe nos 

acompanharam de longe. Por vezes, paravam ou passavam à nossa frente, mas sempre 

acionando seu walktalk. Depois de alguns minutos dentro do condomínio resolvemos sair. 

Passamos pelos seguranças novamente e, sem nenhum, problema nos despedimos. 

Já no lado de fora do condomínio fizemos o retorno para casa, bem no final da rua 

vimos um conjunto com vários prédios com o nome AlphaLand e um stand de vendas da 

Gafisa. O acesso aos prédios também era fechado. Perto do muro do Alphaville e do conjunto 

de prédios haviam vários tapumes e alguns trabalhadores circulando. Fizemos o retorno e 

voltamos para casa. 

No trajeto de volta, passamos pelo mesmo caminho da vinda e nos indagamos acerca 

da localização do condomínio. Como afirma Pescatori (2016) a localização destes 

condomínios remete a praticas de dispersão urbana ocorridas pós cidade-industrial, almejando 

melhor qualidade de vida, aproximação com a natureza e a possibilidade de um espaço maior 

de moradia são fatores que são apresentados como os princípios de escolha de se viver nestes 

locais.   

Algum tempo depois dessa primeira ida até o Alphaville, fiz mais alguns trajetos pela 

Barra da Tijuca, numa tentativa de conhecer o tão famoso ethos barrense, que foi objeto de 

pesquisa de vários autores que estudaram a Barra da Tijuca e o Rio de Janeiro. Nesta 
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pesquisa, o bairro não é o objeto principal, porém, não tinha como não referenciar também os 

aspectos do bairro onde o condomínio se localiza. Em uma conversa com amigos, ao 

pensarmos sobre a Barra, alguns a caracterizaram como um grande condomínio repleto de 

condomínios. Visto toda a imagética do bairro no contexto da cidade do Rio de Janeiro e até 

mesmo no Brasil, achei importante conhecê-lo mais, analisando sempre também a 

importância que o bairro tem para se pensar o Alphaville Barra da Tijuca e o estilo de vida 

que pessoas que moram em condomínios fechados buscam. Numa dessas idas ao bairro, saí da 

Tijuca no entardecer e fui até a Barra; no período da tarde muitas pessoas caminham pelo 

calçadão e era uma boa oportunidade para ver a circulação de pessoas naquele período do dia. 

Desci do ônibus alguns minutos e sentei em um dos bancos do calçadão. Era um dia no meio 

da semana, havia poucas pessoas na praia, oe calçadão começava a ficar movimentado. 

Depois de alguns minutos sentada ali, duas meninas se aproximaram e fizeram uma pergunta, 

aproveitando a deixa perguntei se elas eram moradoras do bairro. Depois afirmarem que sim, 

perguntei o que tinha de legal para fazer por ali, ao que uma delas apressadamente já afirmou 

que o que mais gostava no bairro era a praia, a outra balançando com a cabeça também 

confirmou. Perguntei se havia mais algum lugar interessante, e elas falaram entusiasmadas de 

alguns bares que tinham pelo bairro. Aproveitando que estava por ali, passei também por um 

mercado; na entrada alguns carros de luxo estacionados, dentro do mercado homens com 

terno e mulheres muito bem maquiadas passavam pelos corredores, aparentemente estavam 

voltando do trabalho. Apesar de alguns traços semelhantes com a Zona Sul, a Barra apresenta 

uma modernidade mais arraigada com um espírito mais empresarial. 

Nessa época, o metrô já havia inaugurado, e os megaeventos na cidade já tinham 

acontecido. A cidade já estava voltando ao normal. Fui mais uma vez até o condomínio, desta 

vez sozinha e a pé. Como o metrô inicialmente só estava funcionando para os jogos e 

paraolimpíadas, ainda não tinha tido a experiência de pegá-lo até a Barra. Nesse momento em 

que os ânimos da cidade estavam mais apaziguados, peguei o metrô na estação Uruguai e fui 

até a estação Jardim Oceânico. No metrô, a maior parte das pessoas que se direcionavam para 

a Barra da Tijuca entravam no Centro ou na Zona Sul, quando chegou à Barra o metrô já 

estava mais vazio. O meu intuito naquele dia era circular um pouco pelo condomínio, era 

período da tarde, as pessoas já estariam voltando do trabalho, da escola. Assim que cheguei à 

estação Jardim Oceânico desci e peguei o BRT até a estação Alvorada para dali pegar um 

uber. No meio do caminho, conversando com o motorista, perguntei se ele conhecia aquela 

área. Surpreso ele respondeu que não fazia ideia do tamanho das casas que tinham, disse ainda 
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que morava no Recreio há muitos anos e sempre andava pela Barra, mas que aquela região era 

totalmente desconhecida para ele.  

No caminho, assim como na vez anterior, apenas carros passavam, nenhuma pessoa 

andava a pé. Mais próximo um pouco do condomínio, alguns trabalhadores estavam indo 

embora, alguns de bicicleta, outros a pé, mas todos em grupo. Circulando na parte de fora do 

condomínio, fui até o stand de vendas que ficava entre o Alphaville e o Alpha Land. Ao entrar 

no stand perguntei a uma moça que lá estava se havia alguém ali que poderia conversar 

comigo sobre o Alphaville, e a moça respondeu que o stand não tinha ligação com o 

Alphaville e que eu poderia me informar melhor dentro do condomínio. Naquele dia, avistei 

algumas pessoas praticando atividades físicas nas ruas de fora do condomínio, como já estava 

tarde e o meu intuito de fato não era entrar no condomínio, passei na sede da associação e 

perguntei a um dos seguranças se conseguia falar rapidamente com alguém da associação para 

conseguir um e-mail ou telefone. Ele respondeu que era melhor voltar num outro dia, porque 

naquele dia as pessoas estavam muito ocupadas. Voltei para fora do condomínio e andei um 

pouquinho na esperança de, quem sabe, a partir de um ―boa tarde‖, iniciar uma conversa com 

alguém, porém nenhum contato foi estabelecido. A minha presença não parecia ser notada, as 

pessoas passavam totalmente direcionadas para apenas completar seus minutos de exercício. 

Como o segurança havia indicado, voltei num outro dia no período da tarde para tentar 

marcar entrevista com alguém do condomínio, falei primeiro com os seguranças de fora e 

perguntei com quem poderia falar sobre algumas questões do condomínio, e eles disseram 

para procurar por Roberta ou Marina
49

. Entrei na associação e comentei com o segurança que 

gostaria de falar com alguma dessas duas pessoas, ele disse que apenas a Marina estava e que 

iria chamá-la, tentou pelo rádio e não conseguiu, então rapidamente entrou por uma porta de 

vidro e voltou com Marina. Marina muito simpática perguntou em que poderia me ajudar, 

expliquei-lhe o que estava fazendo ali, que se tratava de uma pesquisa sobre condomínios 

fechados e que gostaria de agendar uma entrevista com alguém da associação do condomínio. 

Prontamente, ela me passou o seu e-mail e o e-mail e número de Roberta, sinalizando-me que 

ela era arquiteta do condomínio e poderia me passar mais informações.  

Continuamos conversando por mais um tempo, e expliquei mais detalhes sobre meu 

interesse em pesquisar aquele condomínio. Perguntei qual era função dela no condomínio, e 
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ela me explicou que era assistente administrativa. Logo, ela argumentou que teria que voltar 

ao trabalho e disse para entrar em contato com a arquiteta por e-mail ou ligar. Quando estava 

indo embora, perguntei ao segurança que ficava na entrada da associação do condomínio se 

ele sabia de um algum outro caminho mais fácil para chegar até o BRT, e ele respondeu: 

―olha, eu só venho de moto, mas um pessoal que trabalha aqui costuma passar por um 

portãozinho verde logo depois da escola, é só empurrar que ele fica sempre aberto‖.  

Na fala do segurança, dava para sentir certa diferenciação entre aquelas que iam a pé e 

os que tinham algum meio de trabalho. A hierarquia social também se expressa entre os 

trabalhadores do condomínio, igualmente quando a assistente administrativa passou o contato 

da arquiteta e não o seu como referência para a entrevista, mesmo sabendo que ela poderia 

responder as minhas indagações. O fato de o segurança ter me apresentado esse ―atalho‖ nos 

coloca numa mesma categoria que naquele contexto era a de não moradores do condomínio. 

Ambos estávamos realizando uma atividade de trabalho naquele local, mesmo sendo 

completamente diferentes. 

Segui o caminho indicado até o portão. De início, achei um pouco estranho, porque 

depois da escola havia um portão que dava até a fachada de um escritório, porém, não levava 

a mais nenhum lugar. Perguntei a um vigilante que estava próximo à entrada se ele tinha 

conhecimento desse portão e ele disse que sim, que era só eu andar mais um pouco que o 

encontraria. Neste dia, o caminho estava mais movimentado, próximo à escola havia vários 

carros estacionados esperando os alunos saírem. Caminhei mais um pouco e logo encontrei o 

portão. Era um portão pequeno, em meio a um muro chapiscado. Tentei empurrar e logo uma 

voz no outro lado do portão gritou que era para empurrar de novo. A voz era de outro 

vigilante que estava numa cabine. Depois que passei pelo portão, parecia que um mundo novo 

havia aparecido para mim. O portão dava acesso a uma rua fechada com várias outras ruas. 

Logo de início havia uma escolinha com uma quadra com várias crianças brincando e do 

outro lado um parquinho gradeado; a rua era dividida em duas com um canal no meio, que 

não dava para passar para o outro lado sem ir até seu início ou final. Da entrada até o final da 

rua tinha que passar por mais três guaritas, todas com um ou dois vigilantes dentro da cabine. 

Pelas ruas algumas placas com os dizeres ―Logradouro público – área preservada pela 
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Amatown
50

 desde 1985‖. Essas pequenas placas se espalhavam por toda a rua. Pelo caminho, 

vi alguns trabalhadores dos condomínios próximos passando por ali. 

O fechamento de ruas com guaritas e segurança privada marca grande parte das ruas 

do bairro. No entanto, não é um fato que ocorre apenas na Barra da Tijuca. Em diversos 

pontos do Rio de Janeiro são observadas ruas com cancelas. O principal discurso para a 

colocação de guaritas é o medo da violência. Em julho de 2017, uma matéria do Jornal ―O 

Globo‖ relatava a possibilidade de criação de uma nova lei municipal (lei 6.206 de 21 de 

junho) que previa autorizar o fechamento de ruas por cancelas e o controle da passagem de 

pedestres e veículos, com autoria da vereadora Rosa Fernandes, do PMDB. Atualmente, a 

prefeitura do Rio já permite a instalação de cancelas, no entanto, o controle de entrada não é 

permitido. Condomínios na Barra da Tijuca como Novo Leblon e Península da Barra já fazem 

esse controle da entrada desde os anos 90. 

Passados alguns dias, consegui agendar a entrevista com Roberta, arquiteta do 

condomínio. No e-mail, ela pediu para que eu fizesse um pré-roteiro de entrevista com os 

assuntos que iriam ser tratados, ao que respondi de maneira geral os grandes temas que seriam 

abordados – localização, segurança, modelo de empresa urbanizadora, atributos 

arquitetônicos, perfil dos moradores, sistema de autogestão, relação público x privado. 

Conseguimos agendar para uma semana depois desse primeiro contato. 

Combinamos que a entrevista iria acontecer após horário de almoço. Saí de casa bem 

antes do horário marcado e agora já sabia do atalho para chegar até o condomínio, achei que 

seria uma boa opção ir caminhando. Peguei o BRT no Terminal Alvorada, pois já tinha 

voltado do condomínio de BRT, porém, nunca havia feito o caminho de ida e não recordava o 

nome da estação próxima ao atalho, apenas a entrada para o atalho. Minha recordação era que 

a entrada ficava próxima ao Bosque da Barra, e assim que ônibus passou o Bosque desci 

numa próxima estação. O caminho era semelhante, mas algo não estava no lugar. Entrei na 

rua e perguntei a um dos seguranças que estavam na guarita se aquele era o caminho para o 

Alphaville, ele disse que também era, mas que iria andar um pouco mais. Continuei 

caminhando, as ruas ainda eram muito semelhantes, mas de fato não era o atalho. No final da 

rua, não havia escola nem parquinho. Saí pelo portão andei durante alguns minutos na 

esperança de não ter pegado um caminho tão longo. Caminhando por ali, percebi alguns 
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detalhes que não tinha percebido nas outras vezes. Nenhuma pessoa passava por ali, apenas 

carros, vários de luxo ostentando sua alta velocidade. De um lado, havia a vegetação nativa 

nas encostas da lagoa, uma espécie de mangue, e do outro lado cercas escondiam os 

condomínios que ficavam por ali sem mais nenhuma entrada. Além desses detalhes, no 

caminho não havia calçadas. Tinha que andar pela pista em meio aos carros que ali 

passavam. A sensação de medo e insegurança me acompanhava, não sabia o que poderia 

acontecer até o final do trajeto. O que se dizia ser um ambiente exclusivo, inclusive na sua 

localização, se tornou um lugar de total apreensão e angústia durante os minutos que segui 

pelo seu caminho. 

 
Figura 12: Estrada de acesso ao Alphaville Barra da Tijuca 

Fonte: acervo pessoal 

 

Jacobs (2000) escreve sobre uma ―desordem‖ que é característica da formação da 

cidade moderna. Essa desordem na verdade formula uma ordem de significados que compõem 

a complexidade das relações no meio urbano. E o uso das calçadas faz parte dessa ordem 

complexa. Através de uma forma poética, a autora ressalta a composição desta ordem a partir 

de movimentos e mudanças que sincronicamente exibem o balé do uso das calçadas. 

Sob a aparente desordem da cidade tradicional, existe, nos lugares em que ela 

funciona a contento, uma ordem surpreendente que garante a manutenção da 

segurança e a liberdade. É uma ordem complexa. Sua essência é a complexidade do 

uso das calçadas, que traz consigo uma sucessão permanente de olhos. Essa ordem 

compõe-se de movimento e mudança, e, embora se trate de vida, não de arte, 

podemos chama-la, na fantasia, de forma artística da cidade e compará-la a dança - 

não a uma dança mecânica, com os figurantes erguendo a perna ao mesmo tempo, 

rodeando em sincronia, curvando-se juntos, mas a de um balé complexo, em que 

cada indivíduo e os grupos têm todos os papéis distintos, que por milagre se 

reforçam mutuamente e compõem um todo ordenado. O balé da boa calçada urbana 
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nunca se repete em outro lugar, e em qualquer lugar está sempre repleto de novas 

improvisações (JACOBS, 2000, p. 52). 

A autora afirma que os usos das calçadas e das ruas são relacionados à circulação, no 

entanto não são sinônimos dela, pois os usos, assim como na circulação, são fatores 

importantes para o melhor funcionamento das cidades. Jacobs (2000) relaciona as calçadas e 

as ruas da cidade comparando-as até como os órgãos mais vitais de uma cidade: 

A calçada por si só não é nada. É uma abstração. Ela só significa alguma coisa junto 

com os edifícios e os outros usos limítrofes a ela ou a calçadas próximas. Pode-se 

dizer o mesmo das ruas, no sentido de servirem a outros fins, além de suportar o 

trânsito sobre rodas em seu leito. As ruas e suas calçadas, principais locais públicos 

de uma cidade, são seus órgãos mais vitais. Ao pensar numa cidade o que lhe vem à 

cabeça? Suas ruas. Se as ruas de uma cidade parecem interessantes, a cidade 

parecerá interessante; se elas parecem monótonas, a cidade parecerá monótona 

(JACOBS, 2000, p. 29). 

Depois de quarenta minutos caminhando cheguei até o Alphaville. Entrei na sede da 

associação e disse ao segurança que Roberta estava à minha espera. Depois de alguns 

minutos, iniciamos a entrevista. Perguntei se haveria algum problema em gravar, e ela disse 

que não. Roberta era paulista, tinha um sotaque forte, trabalhava no Alphaville há cinco anos. 

Sua função era fazer toda a parte de fiscalização das obras, para ver se elas estavam seguindo 

as normas, os afastamentos, permeabilidade, todo o acompanhamento da obra, do começo até 

o final.  

Iniciei a entrevista perguntando por que a escolha pela Barra da Tijuca e por que 

aquela localização especificamente. Nas falas de Roberta, destaca-se a ênfase na distinção do 

condomínio por ser do formato de casas, unifamiliar, com características mais residenciais, 

pela possibilidade desse tipo de construção ainda no bairro. 

Porque é um dos poucos lugares do Rio que você ainda consegue fazer uma 

implantação, se você for pra Zona Sul você não vai achar mais um terreno com um 

tamanho que tem aqui o condomínio, e muito menos casas, hoje em dia o pessoal 

está querendo muito mais apartamento do que casa, então assim, eu acho que pela 

delimitação da lagoa, de você ter uma área mais residencial, unifamiliar, eu acho que 

o pessoal optou, por aqui ter esse perfil, tá?! Seria essa a parte de localização, e 

existe um projeto que essa avenida aqui vai ser ampliada, que vai virar uma 

duplicação da Avenida da Américas, então hoje o acesso dele é bem restrito né, 

tanto que você vê que só tem uma entrada e uma saída, a localização em si, ele é um 

condomínio bastante isolado, né, se você for pegar m pouco dele com o Alphaville 

de São Paulo, o que eles queriam, era realmente um isolamento, lá em São Paulo, 

virou um bairro. (Roberta, entrevistada) 
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Perguntei se ela conhecia o Alphaville Barueri, e, afirmando que sim, fez algumas 

comparações entre o Alphaville Barra da Tijuca e o Alphaville Barueri, assim como aspectos 

que são inerentes aos condomínios da empresa. 

Barueri é completamente afastado de tudo, e o conceito é que seja um condomínio 

auto suficiente, que você tenha no condomínio a parte residencial e a parte 

comercial, e as pessoas não precisem sair do condomínio para resolver o que eles 

precisam, por exemplo, tem um mercadinho na parte comercial, uma farmácia, uma 

escola, esse é o conceito Alphaville Urbanismo, tá, é o conceito geral, que é o 

conceito que foi implantado em São Paulo, então em São Paulo as coisas vingaram 

em cima de um conceito deles lá, eles começaram num condomínio totalmente 

desabitado, ai  desse condomínio, você tinha uma escola, que os proprietários não 

precisam  sair, já tinha uma escola pros filhos, ai começou um shoppingzinho, e foi 

indo né, e esse aí virou realmente um bairro, quase uma cidade praticamente, você 

não precisa sair de lá pra nada, você não precisa ir pra grande São Paulo pra 

trabalhar, nada disso, hoje você tem um centro comercial muito grande, o que 

aconteceu aqui no Alphaville do Rio, você tem um condomínio muito grande, com 

um espaçozinho que foi destinado, são 16 lotes, que foram destinados a área 

comercial, só que foram todos vendidos pra um proprietário só, que é a escola 

americana, na frente do nosso condomínio, que já não ficaria dentro do condomínio, 

e vai ter um shopping, o Alpha Mall, mas não tem mais nada a ver com o Alphaville. 

A ideia de ser um condomínio autossuficiente como argumentado por Roberta faz 

parte do conceito da empresa Alphaville. A experiência de se ter tudo num mesmo lugar, sem 

precisar sair de casa, onde sua rua é dividida por pessoas tidas como semelhantes, devido ao 

nível social, profissão, estilo de vida. Esse mesmo tipo de isolamento é uma característica 

geral da maioria dos condomínios horizontais fechados do segmento de luxo: um lugar onde 

tudo está na palma da mão e afastado de qualquer infortúnio que se poderia ter nos centros 

urbanos. Fecha-se entre iguais e cria-se uma figura de ambiente seguro, calmo, exclusivo. 

Diferentemente do Alphaville Barueri, o Alphaville Barra da Tijuca não tem tanto do conceito 

de isolamento, pois, apesar de não ser na área central, seu acesso ainda é fácil, os lotes 

também não são tão grandes quanto os lotes de São Paulo e os parâmetros de autossuficiência 

também não são os mesmos. 

Segundo Roberta, as casas podem ser construídas no modelo que os moradores 

quiserem, tendo que respeitar apenas os limites, os afastamentos e não pode ter muro frontal, 

somente depois do afastamento. Este é o modelo implantado em todos os condomínios do 

grupo Alphaville, e para que as casas não fiquem tão próximas umas das outras, há um 

afastamento maior que o da prefeitura, o que proporciona mais claridade, mais ventilação, 

mais iluminação nas residências. Portanto, trata-se de um ambiente totalmente planejado, 

onde se tem uma lembrança de um bairro normal, no entanto, completamente repleto de 

regras que fazem com que seu ideal de distinção seja notório. 
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O condomínio Alphaville Barra da Tijuca está localizado numa área total de 663.611 

m² e numa área de loteamento de 262.555 m². A primeira fase de lançamento do Alphaville 

ocorreu em julho de 2008 e a segunda em novembro de 2011. O número de lotes oferecidos 

na primeira fase era de 225 lotes residenciais e na segunda fase 80 lotes residenciais
51

. Na 

época da entrevista, o condomínio tinha 45 lotes habitados e 46 em obra. Na parede da sala 

onde a entrevista com Roberta ocorreu, havia um mapa grande do condomínio fixado com as 

marcações sobre sua situação, se a construção do lote estava em andamento, concluída, e se 

estava vendido ou não. O número de moradores ainda era bem baixo, apesar de o primeiro 

lançamento ter ocorrido há quase dez anos. Como o condomínio era dividido por lotes, 

perguntei qual era a designação do condomínio: 

É um loteamento, as ruas da Barra da Tijuca, não só aqui, mas quase em todos os 

condomínios que você passar, são todas ruas públicas, então, nós somos ruas 

pública, toda nossa rede de esgoto, telefone, são todos doados para as 

concessionárias, porém, a gente tem uma segurança, por isso que existe uma 

associação de condomínio, nessa associação você faz todo um cuidado, a gente tem 

uma segurança, uma coisa que você tem um cuidado com os proprietários, mas é rua 

pública. (Roberta, entrevistada) 

Perguntei, a partir da informação que era um loteamento com ruas públicas, se o 

acesso era livre a qualquer hora e se os seguranças tinham ciência dessa informação. 

É, teoricamente sim, como a gente tem uma segurança vai ter uma barreira, óbvio, 

mas você vai poder entrar, só que o segurança vai te acompanhar, você pode botar 

banca, eles sabem que não vão poder te barrar, não só aqui, como no Santa Mônica 

Jardins, Santa Helena, tudo isso aqui são ruas públicas, o Alphaville poderia não ter 

sido rua pública, não sei porque foi projetado como rua pública, porque a pessoa 

pode entrar direto para as casas, se tivesse um acesso pra lagoa, poderia falar não, 

vou pra lagoa, mas não existe esse acesso. (Roberta, entrevistada)  

Questionada quanto às problemáticas de ser uma rua pública que fecha o acesso à 

Lagoa Roberta, ela disse não ter muito conhecimento sobre o assunto, mas afirmou que tudo 

foi dialogado com a prefeitura e que não haveria problema a localização do condomínio. 

Na verdade eu não sei explicar muito bem, vou te falar mais ou menos o que me 

falaram, como é um condomínio é uma questão mais de segurança, isso foi colocado 

pela prefeitura, eles te dão um alvará pra fechar o condomínio, o condomínio pode 

ser fechado, tudo foi feito junto com a prefeitura, agora não sei direito qual a lei que 

não entra, porque aqui foi colocado como rua pública e não como rua privada. Só os 

lotes são particulares, por exemplo, queimou uma lâmpada vou chamar a Rio Luz, 

teve algum problema na rede de esgoto, é a Cedae, todas as tubulações, todas as 

redes foram doadas pra prefeitura, pra prefeitura não, pras concessionárias. (Roberta, 

entrevistada) 

                                                           
51

 Esta informação foi repassada por um dos assessores de comunicação da empresa Alphaville, o que daria um 

total de 305 lotes, entretanto, a informação passada pela arquiteta do condomínio foi que há um total de 364 

lotes. 
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O condomínio fecha parte do acesso à Lagoa de Jacarepaguá, um bem natural de 

acesso irrestrito. O condomínio tem um muro na parte detrás, impossibilitando essa passagem. 

Esse fechamento é um dos argumentos que a entrevistada utilizou para demonstrar que os 

seguranças, mesmo não podendo, poderiam barrar alguém na entrada. Apesar da afirmativa de 

que todas as ruas do condomínio são públicas e da maioria dos outros condomínios que se 

localizam no bairro também serem, a entrada nem sempre é permitida a qualquer cidadão, no 

entanto, o que ocorre na prática é completamente diferente. Essa fiscalização da entrada é 

arraigada por preconceitos (de cor, de classe, de gênero) que potencializam aspectos de 

distinção do lugar. Os mecanismos de controle que compõem o lugar, as guaritas, os 

seguranças, as câmeras fazem com que a maioria das pessoas nem acredite na possibilidade de 

passar por ali, assim como eu primeiramente tive de perguntar ao segurança se a entrada era 

liberada, mesmo sabendo que eram ruas públicas. O que acontece é que estes lugares criam 

suas próprias regras, não raras vezes em conjunto com poder público local, estabelecendo 

estratégicas para privilégio de certo grupo e a constituição de um estilo de vida diferenciado.  

O discurso da segurança, conforme apontou Roberta, é uma das principais motivações 

que os moradores ressaltam sobre a escolha por viver num condomínio, principalmente do 

tipo fechado, onde existem diversos aparatos de segurança e regras criadas pelo condomínio. 

Nesta fala, verifica-se uma contradição, pois as ruas são públicas, mas se não pode parar com 

o carro enquanto estiver no condomínio, não se pode tirar foto e o segurança irá sempre 

acompanhar aqueles que são estranhos, coisas que numa rua normal qualquer pessoa poderia 

fazer sem nenhum problema.  

Hoje em dia, a principal motivação quando vem gente aqui é a segurança, todo 

mundo quer morar num condomínio de casas, mas que seja exatamente fechado e 

com uma segurança muito zelosa, que é a nossa, por isso estou te falando, você vai 

bater o pé, você vai entrar, mas você vai ter um segurança andando com você, se 

parar o carro ele vai chamar sua atenção, a gente não permite que tire foto, essas 

coisas, mas hoje é o que o pessoal busca mais. (Roberta, entrevistada) 

E essa segurança também se estende para fora dos muros do condomínio, apesar de a 

segurança ser interna, com fiscalização CFTV (circuito fechado de televisão), alarme, cerca 

elétrica. O condomínio tem um carro que circula de 7 da noite às 7 da manhã pelas ruas de 

fora, pois, conforme apontou Roberta, à noite a região fica muito deserta. No entanto, afirmou 

que nos cinco anos que trabalha ali nunca ocorreu nenhum problema, nenhum roubo, ―nada‖.  
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Contrariamente à fala da entrevistada, em um dos trajetos que os trabalhadores 

costumam fazer até o condomínio, fotografei um cartaz
52

 acerca de um assalto que ocorreu 

durante o ano passado, informando aos moradores que o portão de acesso a uma das ruas 

ficaria fechado no período de 21 horas às 6 horas da manhã. Na foto, era o portão do ―atalho‖ 

que especifiquei mais acima.  

 

 
Figura 13 – Cartaz afixado no portão que dá acesso a estrada que liga o 

condomínio 

Fonte: acervo pessoal 

 

Esse tipo de insegurança também ocorre dentro do condomínio, apesar da ideia de ser 

altamente seguro. Quando questionei sobre a circulação dos moradores nas áreas dos 

condomínios, se as crianças brincavam pela rua, Roberta respondeu que ainda não há muitos 

moradores, por isso a falta de circulação, mas que as crianças também não costumam brincar 

na rua porque muitas casas estão em fase de construção, muitos trabalhadores e caminhões 

pelo condomínio.  
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 Texto do cartaz: ―Prezados, em função do assalto à mão armada que ocorreu no dia 30/06/2017, estamos 

reformulando os protocolos de segurança, buscando a maior segurança a todos os moradores, pedestres e 

usuários da nossa associação. Por conta disso, A partir do dia 30/08/2017, o portão localizado ao final da 

Avenida Jurandyr Pires ficará trancado do período entre 21:00 e 06:00, até a implantação de um porteiro 

eletrônico, o que deverá ocorrer nas próximas semanas. Contamos com o bom senso de todos.  
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Perguntei acerca da faixa etária dos moradores, segundo ela é de 30 a 50 anos, a 

maioria casal e com filho, embora existam casais mais velhos. Sobre o perfil socioeconômico 

e profissão, ela não poderia passar mais nenhuma informação. Mudando de assunto, perguntei 

como funciona esse sistema de gestão do condomínio. Ela explicou que se trata um sistema de 

autogestão, no qual um morador fica como presidente durante dois anos. Todos os assuntos do 

condomínio passam pela associação, os membros da associação têm reuniões rotineiramente, 

mas não há um tempo certo para estas reuniões, depende da demanda. Somente moradores e 

funcionários podem participar. Conforme o livro Alphaville 40 anos (2017), esse sistema de 

autogestão foi um grande diferencial para o crescimento da empresa, uma vez que são os 

próprios moradores que administram o empreendimento por meio da associação. Segundo o 

site da empresa, este sistema é fundamental para que os empreendimentos consigam manter a 

integridade da infraestrutura, a organização e limpeza dos residenciais e espaços de lazer e a 

beleza das áreas verdes.  

Cada empreendimento do grupo Alphaville tem sua própria associação. A associação 

fica responsável pela aprovação dos projetos arquitetônicos das residências, que devem seguir 

certas normas de ocupação estabelecidas pela prefeitura e empresa, como limites de recuo e 

altura. A associação também é responsável pela compra de equipamento e contratação das 

empresas de serviços de vigilância, limpeza, manutenção e conservação, inclusive do clube. 

Em conjunto com a associação, uma equipe da empresa Alphaville atua na administração e na 

parte técnica, ficando à disposição do empreendimento durante toda a vida.  

A associação lida também com a segurança, analisando quem entra e sai do 

condomínio, permitindo ou não a entrada, durante todo o dia, liberando o andamento das 

obras, a entrada dos agentes da prefeitura. De minuto em minuto, o walktalk toca 

comunicando o que está acontecendo dentro e na entrada do condomínio, a comunicação é 

feita durante todo o tempo entre os trabalhadores do condomínio. 

Durante a entrevista, algumas vezes Roberta teve que se ausentar da sala, não 

pudemos nos alongar muito na conversa. Avisei que voltaria outros dias e que gostaria de 

entrar em contato mais vezes, e ela disse que poderíamos estabelecer esse contato. Perguntei 

sobre o possível acesso a uma das reuniões da reunião, no entanto, desconsertada, ela disse 

que não eram dias certos, por isso seria difícil me informar e poder participar. 
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Passados alguns dias, voltei ao condomínio, mais uma vez era um final de tarde, fui 

nesse horário para ver se naquele dia conseguiria algum diálogo com algum morador, visto 

que pela Roberta não seria possível. Quando cheguei ao condomínio, era por volta de 17 

horas, os seguranças demonstraram já me conhecer, mas mesmo assim expliquei o que estava 

fazendo ali. No entanto, minha entrada foi proibida, argumentei que sabia que aquela era uma 

rua pública, portanto não teria problema em passar. Rapidamente e de forma simpática, ele 

respondeu que eu poderia voltar num outro dia, num horário mais cedo, que não teria nenhum 

problema, mas já estava tarde e não poderia mais entrar naquele dia, e então disse a seguinte 

frase ―Moça, aqui só tem gente rica, e você sabe como é, se os ricos têm medo da gente que 

trabalha aqui, imagina outras pessoas‖. Perguntei então, se algum dia após o expediente de 

trabalho, poderíamos marcar uma conversa, e ele respondeu ―Eu não posso parar o trabalho, e 

quando termina o expediente só quero sair vazado‖.  

Decidi voltar para casa, já estava escurecendo, achei melhor pegar um uber. No 

momento que esperava, uma moça me cumprimentou e perguntou se estava indo embora, 

disse que sim, e ela disse que também estava e que podíamos ir juntas. Disse que estava 

esperando um uber e perguntei se queria uma carona. Pensativa, ela disse que sim, mas só se 

não demorasse muito. Enquanto esperávamos contei que não permitiram minha entrada. E ela 

disse que também já havia sido barrada várias vezes, começou a me contar que trabalha no 

condomínio como diarista desde 2014, mas, mesmo assim, também proibiam sua entrada, e 

por vezes foi necessário que ligassem para a ―patroa‖ dela para que liberassem sua entrada. 

Questionei se ela tinha conhecimento que aquelas ruas eram públicas e ela respondeu ―ah, 

mas você sabe como rico é, né‖. 

Nas falas do segurança e da diarista é perceptível que, apesar de trabalharem no 

condomínio, não tinham proximidade com o mesmo, assim como eu. Aquele não era o meu 

lugar, mas também não era o deles, estavam ali prestando um serviço e assim que acabassem 

gostariam apenas de chegar a casa. Para os trabalhadores, ―ali não era o céu, é o inferno pra 

eles
53

‖. A presença deles também incomoda e ao mesmo tempo são incomodados. A 

formulação das frases evidencia as distinções de classe entre os trabalhadores e os moradores, 

além de ressaltar na fala do segurança que essas distinções podem ser demonstradas a partir 

do medo de conviver com quem não pertence a mesma classe. Os diálogos também 

demonstram que a formação de um sistema de valores é recíproco entre os dois grupos. 
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 Fala do Daniel Hirata, em uma orientação. 
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Ambos definem uma identidade imaginária para classificar o grupo oposto. Outra questão que 

é implícita nos diálogos é o fato de me colocarem no mesmo grupo dos trabalhadores. O fato 

de estar no condomínio fazendo uma pesquisa e, principalmente, o ato de ser pedestre nos 

aproxima à maioria dos trabalhadores que também vai a pé ou de bicicleta, apenas os 

seguranças iam de moto ou carro.  

Como o segurança me orientou, voltei num outro dia mais cedo e tentei agendar uma 

entrevista com Marina, assistente administrativa do condomínio. O segurança me alertou que 

ela não estava, mas que costumava chegar naquele horário, por sorte, alguns minutos depois 

ela apareceu. Perguntei se eu poderia agendar uma entrevista com ela, disse que sim, mas que 

naquele dia não estava com tempo. Afirmei que estava ali só para agendar mesmo, que 

poderia ser quando ela pudesse. Conseguimos marcar para uma semana depois. Antes da 

entrevista, enviei um e-mail confirmando minha ida, como resposta ela pediu para que eu 

enviasse um roteiro com o que conversaríamos. Enviei para ela um roteiro com algumas 

questões a mais das que foram feitas a Roberta, como perfil dos moradores (profissão, faixa 

etária, perfil socioeconômico).  

No dia da entrevista, cheguei ao condomínio no horário marcado. Falei com o 

segurança que Marina estava à minha espera, ele passou pela porta de vidro e disse que podia 

aguardar dentro do escritório. Entrei e sentei, havia duas mesas com computadores e uma 

senhora sentada numa delas. Ela também estava com um walktalk, que tocava 

constantemente, e um celular, no qual também respondia sobre questões do condomínio 

através de áudios, permitindo a entrada, avisando quem saía, o que e quem iria chegar. Fiquei 

sentada por mais de 30 minutos, Marina passou e disse que já iria me atender, continuei 

esperando. Enquanto estava sentada, um homem em torno de quarenta anos com o uniforme 

da empresa, num olhar estranho, me questionou o que estava fazendo ali, disse que esperava 

por Marina, que iria fazer uma entrevista com ela. Perguntou-me de onde eu era, mais uma 

vez contei que estava ali fazendo uma pesquisa sobre condomínios e que era estudante da 

UFF. Ele continuou fazendo perguntas, perguntou sobre o conteúdo das entrevistas e, ao 

explicar-lhe, ele argumentou ―Você não faz ideia das pessoas que moram aqui‖. Falei que não 

me interessavam nomes, que me interessava um panorama geral sobre o condomínio. Para 

sanar sua desconfiança mostrei a página no meu caderno de campo onde Marina me passou 

seu e-mail. Num ato inesperado, ele tomou o caderno da minha mão e perguntou se eram 
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anotações sobre o condomínio e começou a olhá-lo. Pedi para que devolvesse o caderno e 

avisei que eram anotações pessoais. Com olhar de desconfiança, ele saiu. 

Ainda desconcertada com o que tinha acabado de acontecer, Marina chegou e falou 

para irmos para a sala de reunião, pois lá estaria mais silencioso. Sentamo-nos na sala, ela 

estava com o roteiro que enviei na mão, parecia nervosa. Perguntei se tinha algum problema 

gravar a entrevista, ela disse que não. Iniciamos a conversa, falei que eram perguntas simples, 

apenas um diálogo sobre o condomínio. Marina era simpática, mas estava nervosa. 

Começamos a conversar, perguntei primeiramente sobre a localização do condomínio, e ela 

começou a falar. Afirmou que a localização dos empreendimentos Alphaville em lugares 

afastados é um traço característico da empresa e que a localização deste condomínio em 

específico ocorreu em conformidade com a proximidade da lagoa e da praia, seguida por uma 

área verde, pontos marcantes da empresa, que tem como intuito a aproximação de uma ideia 

de vida no campo. A entrevistada Marina argumentou que essa tinha sido uma boa estratégia 

da empresa e que, além disso, devido à proximidade com a lagoa, os moradores tinham 

interesse em construir um deck: 

Essa foi uma estratégia bem legal deles, porque aqui o pessoal se sente no campo, 

pois ainda tem uma área bem gigante verde, e também, o fato de ser um lugar mais 

isolado, você vê que aqui fica distante de tudo, e essa questão de segurança, isso dá 

segurança aos moradores, essa ideia do condomínio fechado é isso, eles se sentem 

mais seguros dentro dos condomínios fechados. (Marina, entrevistada)  

Essa proximidade com a natureza é um dos pilares da empresa. A empresa possui sete 

pilares que fazem parte de seus conceitos. Em seu site, a empresa argumenta que sua visão é a 

criação de um urbanismo sustentável e que sua missão seria desenvolver empreendimentos 

inovadores e de qualidade, voltados para diversos públicos, respeitando o meio ambiente e a 

sociedade, transformando espaços físicos em lugares para viver bem e gerar valores para 

clientes, colaboradores e acionistas (Site Alphaville). Os valores seriam pautados em 

sustentabilidade, respeito, excelência, desenvolvimento contínuo e sentimento de dono. 

Quadro 3: 7 Pilares da empresa Alphaville. 

Pilar 1 - Compromisso com a segurança-: ―Em um empreendimento da Alphaville Urbanismo, adultos 

e crianças caminham despreocupadamente pelas ruas a qualquer hora do dia e da noite. Para garantir a 

sua tranquilidade, todos os nossos projetos têm seu próprio Plano Diretor de Segurança, que prevê a 

disposição da portaria – monitorada 24 horas por dia - , a colocação de muros e grades e a instalação do 

sistema de câmeras de vigilância. Além desses recursos, todos contribuem para instaurar um clima de 

serenidade, bem-estar e confiança.‖ 

Pilar 2 – Conveniência é prioridade – Em um Alpha, você vai encontrar oferta de comércio e de 

serviços. Sempre que possível, os empreendimentos se situam próximos de outras facilidades dos 

municípios onde estão instalados. Há residenciais com acesso rápido aos centros das cidade. Alguns têm 
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suas próprias áreas comerciais, destinadas a padarias, postos de gasolina, pet shops, farmácias etc. Os 

projetos são pensados conforme aquilo que torna mais fácil e prático o cotidiano das pessoas, se 

antecipando as suas necessidades. 

Pilar 3 – ótima qualidade construtiva – Nada de ladeiras, nada de enchentes, fiação subterrânea... 

Antes de iniciar uma obra urbanística, estudamos as condições ambientais, a topografia, o solo, as redes 

de água e vários outros fatores. O projeto chega bem detalhado á fase de execução. Uma das 

conseuencias disso que você pode notar de imediato é a terraplanagem – os lotes ficam prontos para 

receber as construções. Emais: a rede de drenagem evita alagamentos, a pavimentação é mais resistente, 

e , em muitos casos, a rede elétrica fica toda embaixo da terra. 

Pilar 4 – Lazer além do final de semana – Um bom lugar para seus filhos brincarem, um espaço para 

relaxar no tempo livre, ambientes para festas e para praticar esportes: o lazer está presente nos 

empreendimentos de varias formas. Há praças com múltiplas atividades e clubes completos, com 

piscinas infantis e semiolímpicas, salões de festas, quadras de tênis, campos de futebol, áreas para 

crianças e salas de ginática. Também para planejar esses clubes, temos equipe especializada em 

arquiteta-los e em explorar ao máximo as possibilidades de cada região. 

Pilar 5 – Natureza sempre por perto - ―Em um Alpha, você também pode passear por espaços repletos 

de árvores e dos pequenos animais que delas dependem para viver. Enquanto grandes cidades brasileiras 

lutam para preservar e criar novas áreas verdes, em nossos condominios a natureza está sempre presente. 

A empresa foi a primeira no país a fazer estudos de impacto ambiental em empreendimentos 

imobiliários. Uma auditoria independente acompanha as obras para observar se estão sendo seguidas as 

melhores práticas e se atendemos às exigências das licenças. 

Pilar 6 – Vida gerida em comunidade – Você cuida com carinho daquilo que lhe é caro, e seus 

vizinhos também. No sistema de autogestão, os próprios habitantes administram o condominio. Isso é 

fundamental para conservar sua integridade, dos espaços de lazer às áreas verdes. A associação de 

moradores avalia projetos arquitetônicos das residências, compra equipamentos e contrata serviços de 

vigilância, faxina e manutenção. A Alphaville Urbanismo ajuda a implantar a estrutura administrativa e, 

depois, fica à disposição para dar todo o suporte técnico necessário. 

Pilar 7 – Um verdadeiro investimento – Não à toda que os produtos da Alphaville Urbanismo estão 

entre as melhores escolhas do mercado imobiliário brasileiro. Ao adquirir um deles, você conquista um 

patrimônio que tende a se valorizar continuamente e que passa a ser considerado também um 

investimento. O condomínio acaba por qualificar o espaço antes desocupado e, assim, aprimora toda a 

parte da cidade onde está. No fim das contas, o negócio da empresa ultrapassa a venda de terrenos, 

chegando a, de fato, contribuir para o desenvolvimento de regiões inteiras. 

Fonte: https://www.alphavilleurbanismo.com.br/experiencia-alpha. 

Continuamos a entrevista, quando ainda estava respondendo a primeira questão, 

Roberta entrou na sala e chamou Marina na parte de fora. Depois de alguns minutos, Marina 

retornou e disse que não poderia responder a todas as questões, pois Roberta havia riscado 

algumas da lista. Incomodadas com a situação, retornamos à entrevista. Quando ainda estava 

formulando a próxima questão, Roberta entrou novamente e pediu para que fossemos para 

outro lugar, pois ela e outra moça usariam a sala. Saímos, não havia outra sala. Sentamos na 

frente da entrada do clube do condomínio. A infraestrutura do condomínio conta com um 

clube, o Club House Exlusivo
54

, que é gerenciado pela associação. Eu e Marina estávamos 

extremamente incomodadas com a situação. Disse-me Marina que por ela responderia às 

questões, mas teria que obedecer ao pedido de Roberta. Tentei recomeçar a entrevista falando 

sobre a dificuldade de acesso aos moradores. Marina falou que infelizmente era realmente um 

acesso difícil, que não poderia me ajudar com relação a isso, porque ela também não tinha 
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 Entre os atributos estão um clube, piscina, playground, quadras, campo de futebol. 
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esse acesso. Perguntei sobre a socialização entre os moradores, Marina respondeu que as 

principais socializações entre os moradores eram feitas nas festas comemorativas que a 

Associação Alphaville organiza, onde em ―algumas‖ os moradores podem trazer convidados, 

e contou ―por exemplo, nós tivemos o dia das mães que foi fechado e depois tivemos a festa 

junina que foi aberta para os moradores trazerem dois alguns convidados‖. Continuamos 

conversando e várias vezes fomos interrompidas.  

Durante a conversa, uma moradora passou junto com seu filho por onde estávamos 

sentadas para ir ao clube. Uma das moças que tinha entrado na sala de reunião ficou parada no 

nosso lado. Ficamos cada vez mais constrangidas. Quando a moradora passou, essa moça 

brincou com o filho e nos contou uma história. Disse que outro dia a criança chegou chorando 

porque a babá tinha sido barrada na portaria e não conseguia entrar, e ele estava a esperando 

para ir ao clube.  

A impressão era que o fato de mais uma trabalhadora ter sido barrada na entrada era 

normal e até mesmo um motivo de orgulho para a funcionária que contou a história. Ocorria a 

normatização dessas situações. De certo modo, quando a primeira trabalhadora contou que 

havia sido barrada algumas vezes também era algo normal para ela, algo já esperado. A ideia 

para essa funcionária que contou a história era que o sistema de segurança realmente 

funcionava, e isso era motivo de orgulho. 

Depois das várias interrupções, encerramos. Quando já estava saindo, encontrei com 

Roberta, ainda não tinha nos falado. Quando passei a cumprimentei, ela disse ―você de novo 

por aqui?‖ com um tom de desagrado; expliquei que precisaria conversar com outras pessoas 

além dela, e ela questionou o fato de já ter respondido às perguntas. Eu disse que se tratava de 

uma pesquisa científica e que era necessário mais de uma entrevista. Minha presença naquele 

momento de fato a incomodava. A presença de qualquer pessoa diferente no condomínio é 

passível de incômodo, mas, para além da presença, estava também fazendo uma pesquisa e 

indo recorrentemente até o condomínio, desta forma causava um incômodo maior ainda. 

Aquele ambiente era exclusivo para alguns. Exclusividade inclusive é uma das estratégias de 

marketing da empresa. E minha presença feria essa exclusividade, assim como os 

trabalhadores. Os trabalhadores eram ao mesmo tempo excluídos daquele ambiente, mas 

também faziam parte dele. Portanto, ficavam num limbo entre defesa e repulsa, pois também 

não eram pertencentes mas de certa forma eram.  
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Depois desse dia, fiquei um tempo afastada do condomínio, voltei por volta de um mês 

depois. Tentei falar com Roberta por e-mail duas vezes e não obtive resposta. Fui até ao 

condomínio e perguntei ao segurança que estava na entrada da associação se poderia falar 

com Roberta ou Marina. Ele entrou na sala, na volta disse que nenhuma das duas estava. 

Voltei mais algumas vezes, porém, apenas visitando, sem contato com as pessoas da 

administração. Numa dessas comecei a conversar com o segurança que ficava na entrada da 

associação. Como já nos conhecíamos, ela já sabia que eu era a moça da pesquisa. Depois de 

um tempo esperando a liberação da entrada perguntou-me onde eu morava e se eu podia falar 

mais sobre o que eu fazia. Falei que morava na Tijuca e que a pesquisa era sobre o 

funcionamento dos condomínios fechados, pois esses se estruturavam de uma maneira 

diferente de habitar, e expliquei-lhe as dificuldades que tinha em acessar as pessoas. Ele disse 

que era normal, que ali só morava gente poderosa, animado, disse que tinha até jogador de 

futebol e treinador. Perguntei o que mais tinha, e, tentando estabelecer números, disse que 

devia haver um juiz, uns três advogados, muitos empresários do comércio, mas eram só esses 

que ele sabia. Perguntei sobre a média de idade, respondeu que deviam ter entre uns 30 a 50 

anos. Mas que sabia que eram todos muito ricos. Algumas pessoas começaram a passar pela 

roleta que ficava dentro nesta e ele voltou ao trabalho. Perguntei se podia andar pelo 

condomínio, sem ressalvas disse que sim. Entregou-me um crachá de visitante e caminhei um 

pouco pelo condomínio. Era cedo, antes do almoço, caminhei por várias ruas do condomínio e 

não encontrei nenhum morador mais uma vez. Fui até o muro que fica próximo a Lagoa e 

sentei em uma das praças; nesse dia nenhum segurança me acompanhou, nem de longe. Andei 

por mais algumas ruas, e apenas carros passavam e todos entravam diretamente nas garagens. 

Saí do condomínio e andei um pouco na parte de fora e, passando por uma construção nova, 

vi que ali seria construída a nova sede do Museu Casa do Pontal.  

O Museu Casa do Pontal se localizava no Recreio dos Bandeirantes. No cartaz afixado 

na obra para a nova sede se intitula como o maior e o mais significativo museu de arte popular 

do país, possuindo um acervo iniciado há 60 anos composto por mais de 8.500 obras. No ano 

de 2013, foi eleito pela Revista Época como o terceiro melhor museu do Rio de Janeiro. A 

concessão do terreno para a construção do museu junto ao Alphaville foi feita pela Prefeitura 

do Rio de Janeiro pelo período de 50 anos renováveis. Esse tipo de aliança reflete um 

interesse de crescimento para a área onde o condomínio está localizado, assim como a 

promessa de ampliação da Avenida das Américas até a frente do condomínio. Essas ligações 
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são estratégias que o mercado imobiliário utiliza para a valorização de certas áreas em 

concomitância com o poder público.  

Nas próximas páginas iremos discorrer de forma analítica sobre aspectos vivenciados 

no campo que traduzem essas formas de união entre o Estado, o mercado imobiliário e a 

empresa urbanizadora, criando, além de privilégios para grupos específicos, a manutenção e 

afloramento de um estilo de vida próprio da Barra da Tijuca. 

 

2.3 A promoção de um ethos diferenciado na Barra da Tijuca 

 

No decorrer deste capítulo, expusemos a ideia a partir do estudo exploratório do 

condomínio Alphaville Barra da Tijuca e da Barra da Tijuca de como se organiza a produção 

do espaço urbano nesses dois ambientes. Tal produção é decorrente dos interesses do mercado 

imobiliário, junto a estratégias e sinergias entre mecanismos privados e o Estado. Desta 

forma, é possível analisar que as transformações que ocorrem no espaço, sejam estas 

econômicas ou culturais, transformam também as relações que o indivíduo cria com o espaço 

e com os outros indivíduos. A partir da instauração de uma lógica do espaço como consumo, 

da cidade como mercadoria, as relações que o indivíduo mantém com o espaço e a cidade 

também serão pautadas a partir de uma lógica mercadológica. 

Desta forma, tudo é passível de venda: segurança, sociabilidade, vizinhança, meio 

ambiente. Porém, nem todos têm acesso a estes bens. Apenas uma parcela da população 

detém o poder de escolha pela proveniência destes mecanismos. Sendo assim, aqueles que 

optam por tais produtos são influenciados também pela venda de um estilo de vida. A escolha 

por residir em um condomínio fechado não é apenas escolher uma casa, um ambiente, é 

escolher um modo de vida que irá influenciar também nas transformações urbanas. É a 

escolha de um estilo de vida a partir de uma visão de mundo que compõe um ethos entre um 

mesmo grupo
55

. 

No texto ―Ethos, visão de mundo e a análise dos símbolos sagrados‖, do livro A 

interpretação das culturas (1989), o antropólogo Glifford Geertz explora os termos ―visão de 

mundo‖ e ―ethos‖, afirmando que os termos se caracterizam respectivamente com ―os 

aspectos morais (e estéticos) de uma dada cultura, os elementos valorativos foram resumidos 
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sob o termo „ethos‟, enquanto os aspectos cognitivos, existenciais foram designados pelo 

termo ‗visão de mundo‘‖ (GEERTZ, 1989, p. 93). Desta forma, as aspirações, desejos ou 

negações de um determinado grupo são retratados pela sua visão de mundo e manifestados 

através do seu ethos. A junção das três categorias, visão de mundo, ethos e religião, formam 

um conjunto de valores que detém uma ―aparência da objetividade‖ que é comunicada ao 

ambiente externo como estilo de vida. Assim como exposto por Geertz, as subjetividades dos 

indivíduos, seus desejos e condutos, tudo que é valorizado ou menosprezado e faz parte de um 

sistema social que é representado de acordo com a visão de mundo deste determinado grupo.  

Esse estilo de vida manifesta-se na forma como o espaço é moldado e vivenciado 

pelos indivíduos. A Barra da Tijuca, sendo um lugar diferenciado dentro da cidade do Rio de 

Janeiro marcado por aspectos de um bairro com arquitetura modernista, reflete um modo de 

vida diferenciado. Esse ethos ―barrense‖ decorrente de um estilo de vida distinto das outras 

partes da cidade direciona investimentos e ajuda a moldar aquela região. 

Bourdieu (1976)
56

 escreve acerca da categoria estilo de vida como sendo um critério 

de classificação social. Segundo o autor, as diferentes posições no espaço social 

correspondem aos estilos de vida, sendo as práticas e propriedades constituintes sistemáticas 

das condições de existência, produto do operador prático que seria o habitus. As classes, 

então, estariam separadas por categorias socioculturais e por estilos de vida distintos. Segundo 

o autor, as posições sociais e o estilo de vida decorreriam do fato de que as condições 

semelhantes produzem habitus que são carregados de práticas, um sistema ético e estético que 

gera um sistema de preferências, e essas preferências, por sua vez, reproduzem diferenças 

ligadas à posição na estrutura – as distinções simbólicas. 

Porém, como Bourdieu (1976) salienta, ―o conjunto das características referentes a 

condição social e econômica só permite compreender ou prever a posição ou grupos nos 

estilos de vida se for concomitante ao conhecimento (principio gerador do habitus)‖. Portanto, 

o conhecimento e as práticas culturais concebem préstimo na formação e conformação das 

classes. Num condomínio horizontal fechado, há um conjunto de indivíduos que buscam esse 

fechamento entre pessoas que possuem práticas culturais e uma mesma posição na sociedade. 
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Ao escrever acerca do gosto e do estilo de vida, Bourdieu (1976) aponta vínculos entre 

o habitus e os estilos de vida. O gosto seria ―a propensão e aptidão à apropriação (material 

e/ou simbólica) de uma determinada categoria de objetos ou práticas classificadas e 

classificadoras, é a fórmula generativa que está no princípio do estilo de vida‖ e o estilo de 

vida ―um conjunto unitário de preferências distintivas que exprimem, na lógica específica de 

cada um dos subespaços simbólicos, mobília, vestimentas, linguagem ou héxis corporal, a 

mesma intenção expressiva‖ (BOURDIEU, 1976, p. 2). Portanto, ao definir gosto, estilo de 

vida, consumo cultural, o autor demarca um sistema de representação que formam marcadores 

de distinção social e, ao mesmo tempo, estão ligados às diferenças de classe. O autor ressalta 

que essas oposições de classes podem ser expressas no uso da fotografia, na qualidade e 

quantidade dos vinhos consumidos, nas preferências relacionadas à música e à arte.   

Nesta perspectiva, os instrumentos materiais e simbólicos envoltos tanto no bairro da 

Barra da Tijuca como no condomínio estudado apresentam características que remetem aos 

gostos e ao habitus da população que ali reside. Partindo deste pressuposto, analisaremos a 

seguir produtos que foram ressaltados durante as entrevistas e o trabalho de campo, entre estes 

o quesito localização, segurança, lazer, arquitetura, meio ambiente. A intenção é formular um 

sistema analítico que atribui aspectos da formação do bairro e do condomínio para a 

construção da ideia do modo de vida que está sendo consumido naquele espaço. De modo 

geral, seria muito simplista associar estes aspectos encontrados como totais formadores do 

ethos dos moradores da Barra da Tijuca e do condomínio, principalmente pela sua 

diversidade, portanto, o que se pretende nas próximas páginas é pensar como alguns 

mecanismos provêm de estratégias instrumentalizadas pela produção imobiliária associada ao 

papel do Estado para afirmar o desenvolvimento e a construção de status na região. Também 

não se faz presente a ideia de assinalar a empresa Alphaville Urbanismo S.A. a partir de uma 

ação urbanizadora predatória
57

, mas, sim, identificar os mecanismos de ação da empresa, 

junto ao mercado imobiliário (marketing, empreendedorismo urbano, starchitect, city 

marketing) e os agentes governamentais que caracterizam a atual produção da cidade. 

A localização do condomínio é uma das primeiras questões a ser explorada acerca 

deste modo de vida diferenciado, aliado a estratégias do poder público, principalmente, ao 

governo municipal. A localização é produto proveniente das estratégias da empresa e do apoio 

conivente e interessado dos governos. A construção destes empreendimentos e a sua 
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localização é constantemente dissuadidas ―das diretrizes e configurações territoriais e 

socioeconômicas definidas pelos instrumentos de planejamento urbano e regional‖ 

(PESCATORI, 2016, p. 324). Desta forma, o papel do governo se concretiza pela 

responsabilidade de produção do espaço, isto é, disponibilizar infraestrutura de suporte e criar 

normas e leis para gestão do uso do solo e os entes privados se voltam para a produção 

imobiliária. 

O que é possível de se interpretar acerca da questão da localização, conforme aponta 

Pescatori (2016, p. 324), é que  

o governo atua diretamente para acomodar os interesses imobiliários dessas 

empresas, incorporando todas as suas demandas e expectativas nos instrumentos de 

planejamento, nos projetos de expansão de redes de infraestrutura, na distribuição de 

equipamentos públicos, na gestão da segurança urbana. Assim, o papel do governo é 

muito mais amplo e muito mais entrelaçado à atuação das empresas imobiliárias, 

que não apenas participam dos processos de planejamento como todos os demais 

―interessados‖, mas influenciam a configuração que se dará em determinado lugar.  

  O que se vê é que o poder público e as empresas privadas ajudam a consolidar um 

estilo de vida na medida em que amplia os mecanismos para a construção destes 

empreendimentos em áreas com o prevalecimento do meio ambiente e o desenvolvimento de 

infraestrutura no entorno dos condomínios, como no caso da promessa de ampliação da 

Avenida das Américas e a mudança da sede do Museu Casa do Pontal. São estratégias que 

visam também a valorização da área.  

O meio ambiente também é utilizado como estratégia de firmar um estilo de vida 

diferenciado. A apropriação da natureza por parte destes empreendimentos está vinculada à 

ideia de qualidade de vida, bem-estar, qualidade ambiental, status e lazer. O marketing das 

empresas ressalta sempre a imagem de um lugar arborizado, próximo a bens naturais. Estas 

imagens são atribuídas com a pretensão de agregar valor ao local. O marketing, portanto, se 

tornou uma ferramenta para os investidores na hora de promover o local e a possibilidade de 

modo de vida sustentável. Os condomínios da empresa Alphaville Urbanismo são construídos 

em sua maioria em locais com relevância natural, com lagoas, reservas, matas e parques 

ecológicos.  

No início da expansão dos condomínios fechados e ainda hoje, a maioria dos 

empreendimentos eram construídos sem o estudo dos aspectos ambientais, ocupando áreas 

urbanas de maneira desordenada, comprometendo o lugar onde estão instalados. Devido a 
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essa problemática e à ampliação do conceito de sustentabilidade, algumas empresas estão 

aderindo a comportamentos ambientais que possam contribui de forma efetiva com a 

qualidade socioambiental. 

No ano de 2011, o Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (SECOVI/SP) e o 

Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) publicaram um caderno de ―Condutas 

de Sustentabilidade no Setor Imobiliário Residencial‖ com o objetivo de oferecer informações 

sobre práticas sustentáveis em empreendimentos residenciais que estão na fase de construção 

ou já foram construídos. O caderno é dirigido principalmente para gestores de empresas, 

condomínios, administradoras, síndicos e afins
58

. 

A empresa Alphaville Urbanismo S.A. aponta a natureza como um de seus pilares, 

salientando em seu site o fornecimento de espaços repletos de árvores e animais, 

diferentemente das grandes cidades brasileiras que lutam para preservar e criar novas áreas 

verdes (ALPHAVILLE, 2018). 

No caso do Alphaville Barra da Tijuca, o empreendimento está localizado próximo a 

uma lagoa (Lagoa de Jacarepaguá) e a uma área de vegetação natural de mangue e restinga. 

Nas conversas com a administradora da associação do condomínio Alphaville, a questão 

ambiental foi pontuada como uma das preocupações da associação e um dos grandes motivos 

pela escolha do condomínio entre os moradores, a par dos quesitos segurança e localização. A 

administradora apontou que nunca houve nenhuma problemática com os órgãos ambientais 

quanto ao fato de o empreendimento fechar parte do acesso da lagoa e que a fiscalização 

ambiental faz passagens recorrentes pelo condomínio analisando se as práticas da empresa 

estão de acordo com as normas estabelecidas, observando se a vegetação natural está sendo 

mantida e se não houve a implantação de plantas que não são características daquela área.  

A questão da segurança, sem dúvida, foi o fato mais mencionado para a opção de se 

viver em um condomínio fechado, de acordo com as entrevistas. A questão da segurança no 

discurso dos entrevistados ultrapassava o relato da necessidade para a questão de um estilo de 

vida. De fato, cotidianamente se avistam propagandas de lançamentos imobiliários com 

destaque para a segurança ―Compromisso com a segurança‖
59

. Essas propagandas ressaltam a 

venda de um modo de vida que se estabelece a partir do contato com a natureza, tranquilidade 
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e segurança. A segurança é comercializada como uma figura de qualidade de vida. Desta 

maneira, torna-se também um elemento de status e distinção e é relacionada a um estilo de 

vida associado aos condomínios fechados. 

Caldeira (2000) ressalta que a privatização da segurança tem desafiado o monopólio 

do uso legitimo da força pelo Estado, e esta pode ser considerada um aspecto deliberado do 

Estado-Nação moderno. Segundo a autora, ―Nas últimas décadas, a segurança tornou-se um 

serviço que pode ser comprado e vendido no mercado, alimentando uma indústria altamente 

lucrativa‖ (CALDEIRA, 2000, p. 10). A questão da segurança como uma mercadoria, uma 

mercadoria de alto valor, está associada ao descrédito das instituições de ordem. As 

ocorrências de casos em que o sistema judicial e forças policiais foram ineficientes 

proporcionaram ainda mais a privatização da segurança, e isto pode ser visto pelo aumento no 

número de vigilantes, de espaços murados e/ou com barras. 

Aumento da privatização da segurança, como exemplos do grande número de 

vigilantes – descrédito das instituições de ordem – as forças policiais e o sistema 

judiciário – ineficiência e, sobretudo porque a polícia age frequentemente fora dos 

limites da lei cometendo abusos e executando suspeitos – pessoas optam assim por 

serviços privados de segurança e/ou justiça privada e enclaves privados – Excluem a 

presença de serviços e autoridades públicas, deslegitimando-os (CALDEIRA, 2000, 

p. 10). 

A segurança do condomínio estudado também é privativa. Apenas na entrada do 

condomínio são vistos quatro vigilantes (armados), além dos muros, das câmeras, das barras, 

do controle dos portões. Esses aparatos revelam o que Caldeira (2000) chamou de ―estética da 

segurança‖. 

Jacobs (2000), ao considerar os projetos de reurbanização das cidades e analisando as 

residências de média e alta classe nos Estados Unidos, salientou que tais residências ocupam 

grande extensão do solo urbano, com áreas e ruas próprias para atender a essas ―ilhas 

urbanas‖, ―cidades dentro da cidade‖ e esse ―novo conceito de vida urbana‖. Segundo a 

autora, esses ambientes se fecham e demarcam o território: ―Aqui, a prática é também 

demarcar o território e deixar do lado de fora das cercas as outras gangues. Antes, as cercas 

nem eram visíveis. Os guardas eram suficientes para garantir a fronteira. Nos últimos anos, 

contudo, as cercas tornaram-se concretas‖ (JACOBS, 2000, p. 49). 
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Contudo, a autora aponta que a dispersão urbana não soluciona o problema da 

insegurança., assim como a troca das características das cidades pelos condomínios fechados 

também não soluciona o problema da segurança. 

O problema da insegurança não pode ser solucionado por meio da dispersão das 

pessoas, trocando as características das cidades pelas características dos subúrbios
60

. 

Se isso solucionasse o problema do perigo nas ruas, Los Angeles deveria ser uma 

cidade segura, porque superficialmente é quase um subúrbio. Ela praticamente não 

tem distritos concentrados o suficiente para serem consideradas zonas de alta 

densidade. Mesmo assim, da mesma forma que qualquer cidade grande, Los Angeles 

não pode furta-se a verdade de que é composta por desconhecidos, e nem todos eles 

são confiáveis (JACOBS, 2000, p. 32). 

Graham e Marvin (2001) escrevem sobre os enclaves fechados como um espaço 

mantido através de técnicas sofisticadas de vigilância, policiamento e arquitetura, não sendo 

apenas rodeados por muros, mas também estão conectados a outros espaços de exclusão 

propostos por projetos urbanos e desenvolvimento de hábitos de lazer. Os autores chamam 

essa combinação de espaço de sedução e segurança de urbanismo de estilhaços. 

Por fim, a arquitetura é um dos principais modos de estabelecer a criação de um 

estilo de vida distinto. Na matéria de outubro de 2010, a revista ―Com Ciência‖ apresenta a 

seguinte matéria ―Condomínios usam arquitetura medieval para garantir melhoria de vida‖. 

Essa relação com a arquitetura medieval se refere aos atributos arquitetônicos dos 

condomínios horizontais fechados, como os grandes muros, cercas, o distanciamento dos 

centros urbanos, sistemas próprios de organização.  

O design do condomínio Alphaville é composto por uma arquitetura que evidencia um 

imaginário de poder. Na entrada, a avenida principal na frente do condomínio e as ruas do seu 

interior são compostas por grandes palmeiras (símbolos de poder na época canavieira). A 

entrada é grande e larga e conta com a placa com o nome do condomínio e um muro vermelho 

rodeando todo seu entorno. Dentro do condomínio, todas as ruas possuem pequenos jardins 

com pracinhas. As casas em sua maioria são de dois andares, com um formato exuberante. Os 

carros ficam na frente das casas, em um espaço aberto próprio. 

Todos esses quesitos exprimem os gostos dos moradores, a formação de um estilo de 

vida que é valorizado por este grupo social. Um conjunto de mecanismos simbólicos que 

expõe materialmente posições de prestígio social. Para a consolidação de um modelo 

residencial que privilegiasse certo grupo e fosse composto por características próprias, a 
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Alphaville Urbanismo S.A. se valeu de articulações com o Estado para a incorporação seus 

padrões urbanísticos e o estabelecimento do modelo de autogestão onde os moradores fossem 

os principais agentes na fiscalização do padrão Alphaville. 

Pescatori (2016) aponta duas práticas da empresa que visam que a configuração 

urbanística não se modifique ao longo dos anos: 

 articulação com o governo municipal no sentido de incorporar os padrões 

urbanísticos da empresa na legislação de gestão territorial municipal, 

oficializando-os; 

 estabelecimento de uma cadeia de análise e aprovação de projetos 

arquitetônicos e de fiscalização de obras pelas associações de moradores, 

chancelada pelo poder público local, e que antecede e é condição para a 

aprovação legal dos projetos (PESCATORI, 2016, p. 324). 

Esse conceito de modo de vida, gosto, presente nos condomínios fechados e também 

no bairro onde está situado, envolto em mecanismo público-privado para a manutenção deste 

estilo de vida, é desenvolvido como uma forma de diferenciar o grupo em relação a outro
61

, 

uma forma de expressar sua individualidade
62

 e as posições sociais
63

.  Conforme apontou 

Bourdieu (1976), o estilo de vida também representa a aproximação e o afastamento com o 

outro. Na medida em que tais instrumentos arquitetônicos aproximam indivíduos que anseiam 

pelos mesmos aparatos, também produzem formas de repelir quem não possui o mesmo 

capital econômico. 
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CONCLUSÃO 

 

Efeitos distópicos: da Alphaville de Godard à Alphaville Urbanismo S.A           

Breves considerações finais  

 

“Às vezes a realidade é muito complexa para transmissão oral. Mas a lenda encarna isto em 

uma forma que permite que isto se espalhe no mundo inteiro”. 

 

Com essa frase se inicia o filme
64

 Alphaville: une étrange aventure de Lemmy 

Caution, do cineasta francês Jean-Luc Godard. Lançado em 1965, o filme é uma ficção 

científica, com uma mistura de estética policial noir, que conta a história de uma sociedade 

que é controlada por um computador, o Alpha 60, uma máquina criada pelo cientista Von 

Braun, que possui como expoente de criação o controle dos sentimentos e movimentos sociais 

dos moradores de Alphaville. O filme retrata e critica a formação de uma sociedade tecnicista, 

controlada.  

 Na primeira cena do filme, na entrada de Alphaville, a placa ―Silêncio. Lógica. 

Segurança. Prudência‖ anuncia os princípios daquela sociedade. O ator principal, o 

investigador Lemmy Caution, morador das chamadas terras estrangeiras, entra na cidade em 

busca de destruir o computador Alpha 60. Alphaville é retratada como uma sociedade apática, 

na face dos moradores tristeza e durabilidade. A filmagem em preto e branco evidencia essa 

falta de sentimentos e mecanicidade dos moradores de Alphaville. Os indivíduos se tornam 

escravos da probabilidade. Poetas, artistas, professores, sociólogos, músicos são proscritos às 

margens da sociedade, sendo necessário viver na clandestinidade. Palavras somem a todo 

tempo dos dicionários, com a afirmação de que tais palavras poderiam abrir brechas para o 

florescimento de sentimentos, sensações, que iriam ao contrário da sociedade pregada pela 

tecnocracia de Alpha 60.  

A empresa Alphaville Urbanismo S.A. teve seu nome inspirado no filme Alphaville 

(SACCHI, 2004). De acordo com os arquitetos do projeto Reinaldo Pestana e José de 

Almeida Pinto, a escolha do nome se deu pela sonoridade da palavra. No entanto, é evidente 

que os precursores do projeto tinham total consciência da problemática levantada pelo filme, a 
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 O filme pode ser visto no link: https://vimeo.com/230447706. 
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crítica à criação de uma sociedade segregada, racional e altamente controlada. O que fica 

claro é que a inspiração vai para além do nome do filme, a Alphaville retratada nas telas do 

cinema se aproxima de fato com as práticas da empresa Alphaville Urbanismo S.A., que tem 

em seu ideal a dispersão urbana e controle. 

A Alphaville Urbanismo teve sua atuação acentuada a partir dos anos setenta. A 

adoção de uma nova política urbana que previu a diminuição do número de serviços urbanos 

ofertados pelo Estado, aliados pelo aumento do desemprego, devido a uma economia defasada 

e a intensificação da privatização da segurança, e, logo, o aumento da violência e insegurança 

foram fatores primordiais para que as classes médias e altas urbanas buscassem novas formas 

de habitar a cidade, onde procuravam se afastar de possíveis encontros com grupos sociais 

marginalizados. Os condomínios fechados surgiram em São Paulo nessa época como a 

resposta para o problema da habitação. Com esse novo modelo de moradia, foi proposta a 

possibilidade de morar em um ambiente fechado, monitorado, seguro e continuar com a 

mesma vivência de um bairro tradicional.  

A implantação desses empreendimentos ocorreu, sobretudo, nos interstícios urbanos. 

A localização em zonas mais afastadas foi assegurada através da junção com o poder público 

local que efetivava políticas e mudanças no zoneamento para alicerçar sua implementação e 

geração de lucro. Para convencer os moradores a habitar nas periferias urbanas, foram criadas 

estratégias que viabilizassem esse novo produto do mercado imobiliário. A promoção de um 

estilo de vida diferenciado, protegido, entre iguais, afastado da cidade ―caótica‖, 

desorganizada, violenta, formou o atrativo perfeito para o sucesso desse novo conceito de 

moradia, que combinava qualidade de vida com muitos atrativos e preço mais acessível que 

em muitos bairros de classe média e alta.  

No caso do Rio de Janeiro, especificamente da Barra da Tijuca, esse contexto de 

autossegregação foi representado pela criação de espaços baseados num modelo de 

urbanização que prioriza os espaços privados, marcados por fronteiras físicas e simbólicas que 

hierarquizam e segmentam reafirmando as desigualdades sociais. Os condomínios horizontais 

fechados se tornaram o produto perfeito idealizado pelo setor imobiliário para o 

fortalecimento desse modelo de urbanização, protagonizado pela monopolização dos 

privilégios de status e distinção social (BONELLI, 1989), envoltos no discurso ideológico de 

cidade sustentável, segura, enfatizando seu planejamento, ordenamento e proximidade com a 

natureza.  
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O Estado, por sua vez, se aliou aos interesses do mercado imobiliário, criando 

estratégias para a expansão geográfica dos condomínios horizontais fechados e a consolidação 

de um estilo de vida próprio, realçado por questões de prestígio e status que organizam as 

características de formação do bairro e do perfil dos moradores do condomínio, 

transformando o espaço onde esses condomínios se encontram. Neste sentido, essa pesquisa 

se propôs a pensar como as empresas urbanizadoras e o Estado influenciam no planejamento 

urbano local, assumindo a criação de um estilo de vida próprio das classes mais abastadas, 

privilegiando suas demandas e intensificando formas hierárquicas das relações de poder, 

expressas na identidade de classes, e como tais relações são percebidas cotidianamente. Os 

trabalhadores dos condomínios foram os principais interlocutores desta pesquisa, através da 

sua vivência diária dentro do condomínio e as passagens pelo bairro e interações com 

moradores. Busquei como forma analítica unir a relação do condomínio Alphaville com o 

espaço onde se localiza e os modos de vida dos moradores desse local, exemplificando como 

os moradores da Barra da Tijuca e do condomínio Alphaville moldam o espaço a partir de 

sinergias entre mercado imobiliário e o Estado. Portanto, desde o planejamento do bairro da 

Barra da Tijuca, já se pensava na criação de um espaço urbano moldado para as elites com o 

apoio do poder público.  

  No capítulo 1, após as observações históricas do crescimento da Barra da Tijuca e a 

expansão dos condomínios horizontais, fora percebido que tal tipo de moradia é uma 

tendência mundial, e a Barra da Tijuca, em seu caso particular, por ser um bairro planejado 

com uma arquitetura modernista, foi um palco cheio para o desenvolvimento desses 

empreendimentos. O que se constata é a instauração de uma lógica pautada na cidade 

enquanto mercadoria, como espaço de consumo, no qual, na cidade do Rio de Janeiro, a 

região da Barra da Tijuca é o principal vetor desse processo. Neste movimento, de ambiente 

pautado por uma lógica mercadológica, os usos dos espaços públicos decaem e sobressai a 

vivência em espaços privativos, dinamizando uma identidade de classe que é construída por 

uma estrutura simbólica de identificação. Os moradores utilizam principalmente os espaços 

privados como meio para socialização. Além disso, a locomoção no bairro é frequentemente 

atribuída ao uso do automóvel, o que reduz o número de pessoas pelas ruas e atribui mais 

características a esse modo de vida diferenciado. 

No capítulo 2, se discutiu empiricamente a formação desse estilo de vida e essa 

estrutura simbólica de identificação e atuação do Estado para a manutenção desse status. 
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Através das entrevistas e diálogos com os trabalhadores, foi observado que a formação desse 

estilo de vida distinto é manifestada na formação do espaço e na relação entre os indivíduos. 

Desta forma, a formação do bairro e os atributos arquitetônicos do condomínio remetem às 

práticas para moldar e instrumentalizar as características da população residente. Essas 

características foram expressas principalmente na localização, segurança, lazer, arquitetura, 

meio ambiente, sendo esses aspectos que influenciam na urbanização e transformam as 

relações sociais. A hipótese do poder público como um dos agentes beneficiadores dessa 

urbanização é confirmada na medida em que, durante o trabalho de campo, observou-se que o 

poder público cria formas para a produção urbana caracterizada pelo privilégio dos entes 

privados como na permissão do fechamento e muramento de vias públicas, assim como nos 

condomínios, na concessão de licenças para a localização próxima a bens naturais e o 

fechamento ao seu acesso e no provimento de novas vias, avenidas, para a região dos 

condomínios, como no caso da proposta de ampliação da Avenida das Américas até a frente 

do condomínio e a construção ambientes culturais próximos ao condomínio, como o 

realocamento do Museu do Pontal. A falta de calçadas e o pouco acesso ao condomínio, 

priorizando a chegada apenas com automóvel, é, também, um dos fatores que demarcam esse 

estilo de vida, assim como as regras para a circulação no condomínio. A empresa cria regras 

próprias, assim como o poder público cria novas leis, em diversos momentos, sobrepostas às 

leis federais que oferecem suporte à iniciativa privada e privilegiam as classes médias e altas. 

O que se observa nos condomínios fechados e na Barra da Tijuca é a constituição de ―novos‖ 

usos do espaço. Um uso que destaca privilégios e a manutenção do poder. 

Dessa forma, o problema levantado não são os investimentos nessas áreas, mas, sim, 

um investimento que é direcionado principalmente para as regiões ocupadas pelos mais 

abastados, relegando locais que carecem de um desenvolvimento que seja amplamente 

assistido pelo Estado. O fato principal não é um denuncismo acerca da atuação da empresa 

Alphaville, mas, sim, o pensamento da ação do Estado como beneficiador de certas regiões, 

favorecendo a consolidação de formas hierárquicas de ocupação do solo.   
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