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“O futuro tem muitos nomes: 

Para os fracos é o inalcançável. 

para os temerosos, o desconhecido. 

Para os valentes é a oportunidade.” 

Victor Hugo 
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Condomínios Horizontais Fechados (CHF): o modelo Alphaville no Ensino de 

Geografia 

 

Resumo 

O objeto de estudo desta pesquisa foi o Alphaville de Barueri-Santana de Parnaíba 

(SP), primeiro Condomínio Horizontal Fechado (CHF) do país. O Alphaville foi o 

tema para estudar conceitos relacionados à segregação socioespacial para 

compreender melhor a reestruturação urbana. Esta pesquisa também se dirigiu a 

professores da educação básica e a alunos e professores dos cursos de licenciatura 

em Geografia para contribuir com o debate sobre o ensino da Disciplina. A obra 

dividiu-se em duas seções: a primeira que foi uma revisão bibliográfica teórica sobre 

o tema; a segunda envolveu atividades práticas para alunos do ensino básico sob o 

tema dos CHF como auxílio na compreensão de alguns conceitos fundamentais de 

Geografia e conceitos relacionados à desigualdade socioespacial, intimamente 

ligados ao tema.  

 

Palavras-chave: Condomínios Horizontais Fechados (CHF), Alphaville Urbanismo, 

Geografia (Ensino Básico), Desigualdade socioespacial. 
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Closed Horizontal Condominium (CHF): the Alphaville town planning model on 

Geography teaching  

 

Abstract 

 

The purpose of this research was the Barueri-Santana de Parnaíba (São Paulo 

State) Alphaville, the first Closed Horizontal Condominium (CHF, in Portuguese) in 

Brazil. Alphaville was the theme for studying concepts related to spatial segregation 

to better understand the urban restructuring. This research also is addressed to 

school teachers and students and teachers of undergraduate courses in Geography 

to contribute to debate on teaching of discipline. This work was divided into two 

sections: the first was a review of theoretical literature on the subject; the second 

involved practical activities for elementary school students on the theme of CHF as 

an aid in understanding some fundamental concepts of Geography and concepts 

related to socio-spatial inequality, closely related to the subject. 

 

Key Words: Horizontal Closed Condominium (CHF), Alphaville (Town Planning), 

Geography (Basic Education), socio-spatial inequality. 
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Apresentação  

 

 Minha motivação foi estudar o tema dos Condomínios Horizontais Fechados 

(CHFs) e a desigualdade social valendo-me do primeiro CHF construído no Brasil 

como estudo de caso: o Alphaville de Barueri e Santana de Parnaíba (SP), presença 

marcante da realidade de meu cotidiano desde os anos 90, quando saindo da cidade 

de Jaú no interior paulista, tive contato com uma nova realidade que me deixava 

intrigado, a cidade de Barueri em um bairro próximo ao Alphaville. Pela primeira vez 

eu iria residir em uma cidade poli nucleada e o mais intrigante, o centro da cidade 

era pequeno com uma infraestrutura deficitária e o bairro de Alphaville era o mais 

desenvolvido com toda infraestrutura necessária. 

     Trabalhei em varias empresas até que a educação surgiu em minha vida, anos 

de dedicação ao magistério quando então surge a possibilidade de fazer parte do 

corpo discente do programa de mestrado da PUC-SP, confesso que não foi fácil 

passar por todas as fases do programa, mas a possibilidade de estudar os CHFs 

principalmente o bairro Alphaville me estimulava. 

      Natural de Nova Fátima (PR), pequena cidade no Norte Pioneiro com pouco 

mais de 8.000 habitantes, que deixei com dezessete anos para residir na cidade de 

Jaú no interior paulista, onde conclui o ensino médio (antigo segundo grau) na 

Academia Horácio Berlinck (curso técnico em contabilidade). Vim, então, para 

Barueri na primeira metade dos anos 1990, onde me estabeleci até os dias atuais e 

tenho investido muito em minha formação. Sou graduado em Geografia pela 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “Professor José Augusto Vieira” em 

Machado (MG) em 1990. Em continuidade aos estudos conclui a Pós-Graduação 

“Lato-Sensu”, na Faculdade de Educação “São Luís”, em Jaboticabal, no ano de 

2000 e pedagogia na Universidade Bandeirante de São Paulo no ano de 2003. 

 A presente pesquisa divide-se em duas seções. A primeira delas traz uma 

revisão histórico-geográfica com três capítulos. No primeiro capítulo consideram-se 

as evoluções da propriedade particular, das cidades em geral e da urbanização 

brasileira. No segundo capítulo analisam-se as principais razões, para nós, da 

segregação socioespacial (isolamento territorial dos CHFs): a grande desigualdade 

social no país e a segurança pública. O terceiro capítulo traz as origens dos CHFs a 
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níveis mundial e nacional, cujo primeiro empreendimento no Brasil foi o referido 

Alphaville.  

 A segunda seção da pesquisa compreende uma caracterização didática e 

pedagógica do ensino de Geografia na escolarização básica sob o tema dos CHFs e 

também se divide em três capítulos, sendo a segunda seção fundamental para nós 

professores das áreas de humanas, pois busca colocar de maneira didática a 

discussão do tema em sala de aula. O quarto capítulo trata dos conceitos 

fundamentais de Geografia e de como ensiná-los. O quinto capítulo é sobre como o 

tema dos CHFs possibilita o ensino de Geografia nos conceitos que envolvem a 

desigualdade socioespacial. E o sexto capítulo abrange a importância da Cartografia 

para o ensino de Geografia na escola básica, seu currículo oficial e sua didática de 

ensino. 
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Introdução 

 A segregação socioespacial dos bairros residenciais das elites sociais e 

econômicas, visível nas grandes e médias cidades brasileiras, cria espaços sociais 

muito particulares. Pode-se afirmar que este momento de nossa história é marcado 

por elevada segregação socioespacial que vem atingindo índices muito altos no 

início do presente século. 

 Nota-se que os Condomínios Horizontais Fechados (CHF), diferentemente 

dos condomínios verticais, parecem ser a solução que contempla maior separação e 

autonomia para criar suas regras internas, muitas vezes diferentes do município a 

que pertence. Condomínios como Alphaville, objeto da presente pesquisa, além de 

outros, como Tamboré, Granja Viana, Aldeia da Serra, todos localizados na periferia 

Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, possuem, ao lado das residências, 

academias de ginásticas, escolas, bosques, supermercados, shopping, teatro dentre 

outros equipamentos. 

 Os CHF transformam espaços abertos em áreas cercadas pensando, muitas 

vezes, no fator segurança e, também no status (ou glamour ou ainda fetiche) de 

viver em locais diferenciados, entre os “iguais”, criando uma ideia de que o 

isolamento é sinônimo de melhoria de vida. Parece mesmo que o desejo de 

comunhão entre as pessoas foi substituído pelo desejo de separação, onde o menor 

contato com pessoas “diferentes” se tornou indesejável. 

A escolha dos CHF, e particularmente do Alphaville de Barueri-Santana de 

Parnaíba - SP (Alphaville), como tema para o presente estudo deve-se ao fato de 

constituírem caso ímpar do fenômeno de segregação socioespacial. Como uma 

barreira que estabelece dois campos (nós versus eles) e como objetos permanentes 

na paisagem da periferia, os CHF permitem uma melhor compreensão dos 

processos de inclusão e exclusão social, dentro do citado processo de segregação 

socioespacial. 

 Nesse contexto, estudar os condomínios horizontais implica em analisar os 

conceitos de segregação socioespacial, de fragmentação urbana, de público e 

privado e, inclusive, compreender melhor o significado de reestruturação urbana. 
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Diante disso, analisar o surgimento dos condomínios fechados horizontais e refletir 

acerca da segregação socioespacial provocada pela instalação dos mesmos na 

paisagem urbana das cidades de porte médio da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP) e seus reflexos no entorno justificam a proposta do presente estudo.  

 Além disso, esta pesquisa dirige-se aos profissionais da educação 

fundamental e média e também aos professores e alunos dos cursos de licenciatura 

em Geografia.  

 Nosso objetivo é contribuir com o debate entre os pares do ensino básico e 

dos cursos de formação de professores de Geografia, mas principalmente entre os 

alunos da licenciatura, pois estes logo se tornarão profissionais atuantes no ensino 

básico.  

 Dividimos esta obra em duas seções. A primeira fez uma revisão histórico-

geográfica com três capítulos: o primeiro considera as evoluções da propriedade 

particular, das cidades e da urbanização brasileira; o segundo analisa as principais 

razões, para nós, da segregação socioespacial, ou isolamento territorial dos CHF, 

que são a imensa desigualdade social no país e a segurança pública; o terceiro traz 

as origens dos CHF a níveis mundial e nacional, cujo primeiro empreendimento no 

Brasil foi o referido Alphaville.  

 A segunda seção da pesquisa caracteriza didática e pedagogicamente o 

ensino de Geografia na escolarização básica sob o tema dos CHF, também dividida 

em três capítulos: o quarto trata de conceitos fundamentais de Geografia e de como 

ensiná-los; o quinto capítulo trata o tema dos CHFs no ensino de Geografia com os 

conceitos que envolvem a desigualdade socioespacial; e o sexto capítulo abrange a 

importância da Cartografia para o ensino de Geografia na escola básica, 

comentando seu currículo oficial e sua didática de ensino. 
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SEÇÃO I 

REVISÃO HISTÓRICO-GEOGRÁFICA SOBRE OS CHFs 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A Cidade  

A cidade é uma produção histórica da sociedade humana, que constrói 

cotidianamente seu espaço geográfico por meio de processos econômicos, políticos 

e culturais (SANTOS, 2006). O filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre (1969), 

comentando a crise teórica e prática da cidade contemporânea e afirma que  

“... na prática, o núcleo urbano (parte essencial da imagem e do 
conceito da cidade) está rachando, e, no entanto, consegue se 
manter; transbordando, frequentemente deteriorado, às vezes 

apodrecendo, o núcleo urbano não desaparece” (LÉFÈBVRE, 
1969, p. 18).   

 
Essa percepção do sociólogo é compartilhada por administradores, políticos, 

arquitetos, juristas e o cidadão comum. Um dos aspectos degradantes das cidades é 

o envelhecimento das suas regiões centrais: ruas estreitas, congestionamentos, 

poluição exagerada, edifícios envelhecidos, vias e sistemas de transporte ineficazes, 

lentos, tornam os centros áreas de repulsão de investimentos, de comércio e de 

moradores. A paisagem urbana é transformada em conformidade com as dinâmicas 

do processo de urbanização, que provoca a reorganização do cotidiano e do espaço 

da sociedade.  

Léfèbvre (1991, p. 49) distingue a morfologia material (cidade) da morfologia 

social (urbano), pois a cidade é "a realidade imediata, dado prático-sensível, 

arquitetônico - e por outro lado o urbano, realidade social composta de relações a 

serem concebidas, construídas ou reconstruídas pelo pensamento".  O autor, porém, 

adverte:  

As relações entre a cidade e o urbano deverão ser determinadas 
com o maior cuidado, evitando tanto a separação como a confusão, 
tanto a metafísica como a redução à imediaticidade sensível. A vida 
urbana, a sociedade urbana, numa palavra "o urbano" não podem 
dispensar uma base prático-sensível, uma morfologia. Elas a têm ou 
não a têm (LÉFÈBVRE,1991, p. 49). 



 

 20 

Para Santos (2000), a cidade é o espaço no qual sempre se desenvolveram 

os múltiplos e variados aspectos da existência humana, tal como a política, a 

economia, a cultura e o social. Mais do que lugar de habitação, a cidade deve ser 

vista talvez, como o único lugar privilegiado do político, da existência do ser humano 

que faz sua história (espacial, temporal e territorial) e onde alcança plenamente suas 

possibilidades de desenvolvimento.  

Assim, de acordo com Santos (2000), afasta-se a ideia de cidade como mera 

consequência da forma de organização comunitária, como espelho das relações de 

dominação existentes, percepção diminuída e discriminatória dos diversos cenários 

que formam um tecido urbano, mesmo que cindido pelo preconceito e pela 

marginalização. Embora Santos (2000) tenha dado muita importância apenas à 

cidade, reconhece-se o papel importantíssimo da área rural para o bem dos 

habitantes das cidades. 

A cidade (re)constrói-se de acordo com a cultura de seus moradores através 

do tempo, criando seu espaço tomando posse da natureza e se territorializando 

(COSTA, 2011), e reconstruindo o ambiente natural (SANTOS, 2006). Segundo 

Odum ([1970]:2001, p. 815-23), devido à crise ambiental manifestada nos anos 

1960, apenas recentemente a civilização ocidental passou a refletir a respeito das 

consequências de suas ações sobre o meio ambiente, pois muitas de suas ações 

trazem-lhe consequências catastróficas. Cabe, então, na atualidade, buscar a 

sustentabilidade das cidades, ao incluir sua função social e o respeito à dignidade 

humana, embora saibamos que é uma tarefa de longo prazo para alcançar uma 

sociedade ambientalmente mais justa.  

 Para Lobo (1958, p. 117-8) a cidade é o foco de uma região, o ponto de 

captação com influência capaz de estimular e oferecer melhoria às relações 

humanas. O autor sintetiza a cidade como resultante de forças representadas por 

relações geográficas, políticas, econômicas e sociais, que colocam a figura humana 

em uma situação de perfeita correspondência a esses fatores.  
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De acordo com George (1983, p. 36-8), as relações geográficas entre a 

cidade e seu meio natural definem-se em duas escalas diferentes: a regional 

(posição ou situação) e a local (sítio), citadas abaixo:  

A posição pode ser definida como a localização da cidade em função 
de fatos naturais susceptíveis, no passado ou no presente, de influir 
em seu desenvolvimento que, por sua vez, está vinculado à 
facilidade de expansão. Trata-se, pois, de uma noção de valor 
relativo expressa em função dos fatores circunstanciais de 
urbanização e desenvolvimento urbano (GEORGE, 1983, p. 36-7). 
[...] O sítio é definido como o quadro topográfico no qual se enraizou 
a cidade, pelo menos em suas origens [...]. Em Paris, a montanha 
Saint-Geneviéve susceptível de representar o papel de acrópole, as 
ilhas do Sena - sítio defensivo no início da Idade Média - a planície 
da margem direita aos pés das colinas de Ménilmontant, Montmartre, 
Chaillot, propícia ao desenvolvimento do comércio em tempo de paz, 
desempenharam, sucessivamente, o papel de sítio urbano 
(GEORGE, 1983, p. 37). [...] As duas noções estão associadas na 
medida em que as vantagens do sitio permitiram valorizar a posição: 
um sítio defensivo abrigando uma posição comercial, por exemplo. 
Mas o papel do sitio pode perder a importância com o tempo, 
enquanto a posição conserva sempre seu interesse [...] (GEORGE, 
1983, p. 37-8). 

 

 Interpretamos que, como ser social com necessidade de proteção, o homem 

cria a cidade e, ao fazer isto, transforma-se a si próprio como um ser civilizado 

organizador de espaços. De acordo com Séguin (2001), a forma de urbanização da 

cidade evidencia o grau de desenvolvimento da sociedade que a construiu e a 

habita, enriquecendo a experiência humana e complementando realidades no 

exercício do respeito, da solidariedade e da cidadania.  

Para Miño (1999), o espaço urbano reflete as características da sociedade, 

que, por sua vez, nele interfere construindo, reconstruindo, organizando, 

desorganizando e reorganizando, de acordo com os interesses de alguns grupos: 

A cidade é um espaço produzido historicamente pelo sistema de 
organização social, o que inclui os processos econômicos, políticos e 
culturais, mas que para o entendimento de sua estruturação atual 
pode ser abordado através do estudo das ações do Estado, dos 
agentes imobiliários e dos consumidores, no marco de uma ideologia 
que identifica o crescimento econômico como o objetivo final e quase 
único. A consequência desta dinâmica é o surgimento de um espaço 
urbano fragmentado, segundo níveis socioeconômicos, onde a 
segregação, neste caso uma autossegregação, intensificada pela 
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exclusividade residencial e a distância espacial, provoca a produção 
da vida social em espaços privados nos quais se compartilha com 
iguais e é difícil ter consciência daqueles menos favorecidos pelo 
processo de crescimento. O condomínio exclusivo surge como um 
claro exemplo desta dinâmica (MIÑO, 1999, p.45). 
 

Portanto, de acordo com Santos (2000), a cidade é a expressão da 

simultaneidade das contradições do capitalismo, criadas devido aos conflitos 

causados pela apropriação privada do território. Neste sentido, a cidade se reproduz 

e (re)valoriza lugares em detrimento de outros, pois o processo social de produção é 

espacialmente seletivo.  

Desse modo, a produção da cidade estabelece diferentes e desiguais 

possibilidades de apropriação e uso do espaço urbano, reproduzindo a desigualdade 

em seu interior, fundamentada na contradição do capitalismo, que suscita conflitos 

de interesse entre as classes sociais. Neste processo, as classes se organizam no 

espaço numa lógica de segmentação e segregação espacial e socioeconômica 

(GALVÃO, 2007; MOURA, 2008). 

Em outra perspectiva, o espaço geográfico urbano pode ser visto tanto como 

condição da efetivação do processo de reprodução do capital e como meio e produto 

deste, mas também enquanto possibilidade de uma apropriação subversiva à lógica 

do capital. O espaço então se reproduz aderindo em si as contradições e os conflitos 

que se encontram no âmago deste processo social, no qual os interesses do capital 

e das classes sociais são divergentes (GALVÃO, 2007, p. 38; MOURA, 2008, p. 21). 

Para Santos (2000) o espaço reúne homens fetichizados quanto às 

mercadorias que nele produzem; mercadorias, eles próprios, sua alienação faz de 

cada homem outro homem. E fetiche da mercadoria, segundo Marx é 

[...] a forma mercadoria e a relação de valor dos produtos de 
trabalho, na qual ele se representa, não têm que ver absolutamente 
nada com sua natureza física e com as relações materiais que daí se 
origina. Não é mais nada que determinada relação social entre os 
próprios homens que para eles aqui assume a forma fantasmagórica 
de uma relação entre coisas. [...] Aqui, os produtos do cérebro 
humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas, que 
mantêm relações entre si e com os homens. 
Assim, no mundo das mercadorias, acontece com os produtos da 
mão humana. Isso eu chamo o fetichismo que adere aos produtos de 
trabalho, tão logo são produzidos como mercadorias, e que, por isso, 
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é inseparável da produção de mercadorias. Esse caráter fetichista do 
mundo das mercadorias provém, como a análise precedente já 
demonstrou, do caráter social peculiar do trabalho que produz 
mercadorias. 
Objetos de uso se tornam mercadorias apenas por serem produtos 
de trabalhos privados, exercidos independentemente uns dos outros 
(MARX, 1996, p. 198-199). 
 

Mas, do ponto de vista do cidadão comum, seja ele de médio ou alto padrão de vida, 

o grande sonho na vida é ter a casa própria e, como veremos mais adiante, que seja 

também um lugar seguro. E, “ninguém melhor que os profissionais do ramo imobiliário para 

falar dos sonhos das pessoas”: 

“O lugar onde se mora não precisa ser rico nem mesmo estar 
totalmente acabado, o que importa é a sua história. A casa deve ser 
o seu sonho, o lugar de referência que você criou e onde se sente 
bem. Daí, eu valorizo mais o sonho que a realidade”. 
Eng.° Yojiro Takaoca – idealizador do condomínio Alphaville 
 

Os usos e a apropriação do espaço urbano, juntamente com os fluxos de 

pessoas, capital e mercadorias, produzem uma paisagem heterogênea na cidade. 

Nesse sentido, de acordo com Moura (2008, p. 22; 217), para que se possa 

compreender a estrutura interna das cidades faz-se necessário pensá-la como um 

processo que está em contínua transformação e reestruturação.  

Entendemos que o espaço urbano estrutura-se por meio das ações do 

Estado, dos agentes produtivos privados (setor imobiliário, transportes, comércio, 

serviços, indústrias) e dos cidadãos. Estes, porém, são vistos pelo sistema 

econômico vigente apenas como consumidores em uma economia em contínuo 

crescimento. Esta é a condição básica para a sustentação em longo prazo do 

sistema, mas conjuntamente com emprego, renda e aquecimento das atividades 

econômicas, tal condição de contínuo crescimento econômico também gera 

consequências socioambientais negativas em maiores ou menores proporções, 

dependendo do ramo de atividade. 

Como a produção do espaço urbano ocorre a partir das relações admitidas 

dentro de um sistema fundamentado num processo desigual, a desigualdade se 

expressa no espaço enquanto resultante das contradições criadas no/pelo próprio 

sistema. Assim, a cidade é a própria sociedade em uma de suas dimensões, aquela 

mais aparente, materializada nas formas espaciais (CORREA, 1989, p. 9). 



 

 24 

O espaço constitui o produto de processos sociais envoltos na estrutura da 

reprodução contraditória do capitalismo, da estrutura que fundamenta a organização 

da sociedade. Desse modo, constrangida essencialmente por esta estrutura, a 

sociedade se organiza para se reproduzir, produzindo espaço. De acordo com 

Santos (2000), neste processo de (re)produção, a sociedade manipula o espaço 

tendendo ao aprofundamento das diferenças de classes.  

Desta dinâmica surge o espaço urbano fragmentado, segregado social, 

econômica e ambientalmente, com autossegregação intensificada por exclusividade 

residencial e isolamento criado pelos muros altos e grandes distâncias dos centros 

das cidades. Este fenômeno transforma a produção da vida social em espaços 

privados compartilhados com os iguais, onde se perde o contato com os menos 

favorecidos. Neste processo, os Condomínios Horizontais Fechados (CHF) surgem 

como um claro exemplo da nova dinâmica urbana presente no Brasil desde os anos 

1970 (MIÑO, 1999; DACANAL, 2004; MIÑO, 2004; GALVÃO, 2007; MOURA, 2008; 

DUALDE, 2009). 

Por sua vez os CHFs são estruturas urbanas que só podem ser 

compreendidas dentro do processo de dispersão das metrópoles avançando sobre a 

periferia na medida em que é um de seus elementos. Nesse contexto, Santos (2000, 

p. 45) denuncia os movimentos de valorização e especulação do solo, pois para o 

autor o que mais se conseguiu com tal política, foi consagrar o predomínio de uma 

visão imobiliária da cidade, que impede de enxergá-la como uma totalidade.  

De acordo com Santos (2006, p. 174) os CHFs trazem desordens às regiões 

onde se instalam e tendem a corroer a coesão horizontal porque atrapalha a rede 

viária, a circulação dos veículos, a socialização entre os moradores, etc. Por isto, 

conclui-se que os CHF podem ser criados em qualquer lugar onde haja pessoas 

com poder aquisitivo suficiente e estejam plenamente inseridos na rede geográfica, 

porém desligados da comunhão com o entorno do lugar onde moram. 

Desta rede geográfica, que permite ligações verticais entre os lugares - 

através de serviços ao grande capital - participam vias de transporte e comunicação, 

instituições financeiras e de serviços e moradores de CHF que trabalham direta ou 
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indiretamente para a grande empresa, sendo remunerados de acordo com seu 

padrão de vida (SANTOS, 2006, p.174).  

Em resumo, de modo geral, o espaço urbano é um produto apropriado de 

modo desigual pelas classes sociais e sua apropriação acontece em evidente 

concordância com seu consumo privado, mas em discordância com o interesse 

público e a justiça social. É este injusto espaço urbano onde se manifestam as 

desigualdades sociais, o objeto do próximo tópico. 

 

1.2. Urbanização brasileira 

De acordo com Silveira (2008, p. 143-152), apesar das primeiras cidades 

brasileiras datarem do século XVI, próximas ao litoral devido à produção de cana-de-

açúcar, é no século XX que o processo de urbanização observa-se com maior 

nitidez no país. No século XVIII ocorreu a primeira experiência efetivamente urbana 

no Brasil, com a rede de cidades das Minas Gerais, nascidas com a exploração do 

ouro. No Estado de São Paulo, nos séculos XIX e XX, a produção do café 

intensificou o referido processo com a integração nacional dos mercados de 

consumo e de trabalho e com o início do processo de industrialização com bens de 

consumo não duráveis (têxteis e alimentos). 

Como descrito acima, a rede urbana brasileira e a integração das regiões do 

país eram fracas devido às escassas redes de transportes e comunicações e 

também porque o Brasil se inseria na Divisão Internacional do Trabalho como um 

exportador de produtos primários. Isso provocava adensamento urbano em poucos 

pontos do litoral, em cidades que centralizavam nos seus portos a distribuição da 

produção agrícola aos mercados consumidores e também a recepção e distribuição 

para o território nacional dos produtos importados.  

O impulso econômico e o estímulo à industrialização que surgiram após a 

Segunda Guerra Mundial levaram algumas cidades do país a um incremento 

razoável no processo de urbanização. Até meados da década de 1940 a integração 

nacional era extremamente baixa, com pequeno nível de trocas e fluxos inter-

regionais baseados, como já mencionado, na exportação de produtos primários, que 
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consolidaram núcleos urbanos em áreas com determinada infraestrutura de 

circulação, como portos, ferrovias e rodovias, com destaque para o Estado de São 

Paulo (REIS FILHO, 1996). 

Assim como a industrialização brasileira, o processo de urbanização também 

foi tardio comparado aos países centrais e também foi acompanhado de forte 

demanda educacional de 1960 a 1980. Como o êxodo rural foi explosivo na época, 

as cidades não estavam preparadas para receber uma população tão grande e em 

tão pouco tempo, o que causou o inchaço das áreas urbanas com todos os já 

sabidos problemas sociais, econômicos e ambientais decorrentes deste processo 

sem planejamento.  

Os migrantes se instalaram na região periférica das cidades, criando enormes 

áreas carentes de infraestrutura, as favelas crescem de maneira a criar verdadeiras 

cidades dentro do tecido urbano (SILVEIRA 2008, p. 151-2). A industrialização em 

algumas áreas do país (principalmente do Centro-Sul) possibilitou um crescimento 

populacional muito acelerado nessa região, criando cidades industrializadas e polos 

de atração populacional, infelizmente, com a opção política das elites governantes 

de multiplicar a pobreza (SILVEIRA 2008, p. 160). 

O processo de favelização ainda avança no país e, devido às características 

demográficas, econômicas e de planejamento urbano, as administrações públicas 

municipais, em geral, terão de conviver com esta realidade socioespacial ainda por 

muito tempo. Como as mudanças concentraram-se em poucas regiões e em poucos 

núcleos, houve agravamento das desigualdades inter-regionais. Enquanto a quase 

totalidade do território repetiu com poucas diferenças os padrões precedentes, 

crescendo por extensão ou apresentando níveis modestos de concentração, nas 

áreas transformadas a modernização limitou-se a determinados setores e classes 

sociais, acentuando as desigualdades sociais (REIS FILHO, 1996, p. 17).  

 Até os anos 1970 a área central da cidade era a mais especializada em 

serviços e equipamentos e infraestrutura, pois nela acontecia a vida urbana. 

Atualmente não há mais um centro único, mas vários centros urbanos (sub-centros), 

devido à inserção de novas áreas no processo de reestruturação, ligado às novas 
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condições técnicas (transporte e comunicação), ao desenvolvimento de novos 

empreendimentos econômicos (hipermercados, shopping centers) e também dos 

interesses dos proprietários fundiários e promotores imobiliários (MOURA, 2008, p. 

33). 

 Desde a década de 1980 nota-se a reestruturação urbana, pois o crescimento 

periférico não mais se explica pelo modelo clássico de análise da cidade (“centro-

periferia”), porque surgem novas centralidades e novos produtos imobiliários no 

cenário urbano, os Condomínios Horizontais Fechados (CHF), tornando-o 

diversificado e complexo (MOURA, 2008, p. 32-3). 

 Além das novas formas habitacionais constituídas pelos CHFs, a periferia 

também passou a receber grandes equipamentos, como shopping centers, 

instituições de ensino, call centers, espaços para eventos, etc., que necessitam de 

áreas amplas e de acesso rápido. Os novos personagens e formas urbanas da 

periferia dotam parte dela de uma nova paisagem, com diferentes tipos de uso do 

solo, resultado da concentração de pessoas com atividades, rendas e necessidades 

diversas, materializadas no modo desigual de apropriação do espaço urbano que 

origina o processo de segregação socioespacial (MOURA, 2008, p. 34-5).   

Portanto, à medida que a urbanização avança, mobiliza o que está à sua 

frente e também as relações sociais preexistentes para realizar-se como negócio. 

Neste percurso, ao transformá-las, as potencializa para a reprodução capitalista e 

tenta mobilizar espaços e propriedades, que entram no tempo da produtividade e 

assumem funções que varrem as possibilidades de uso (SILVEIRA, 2008).  

Os condomínios horizontais são considerados, segundo Sposito (2006), as 

novas formas de habitat urbano, resultantes da redefinição da (re)produção do 

espaço urbano por agentes imobiliários tanto nas metrópoles quanto nas cidades 

médias ou até mesmo pequenas, que rompem com os princípios de unidade e de 

integração socioespaciais que sempre marcaram a cidade. 

A utilização e apropriação do espaço urbano, juntamente com os fluxos de 

pessoas, capital e mercadorias, produzem uma paisagem heterogênea na cidade. 

Diante disso, de acordo com Sposito (2006), para compreender a estrutura interna 

das cidades, é necessário pensá-la como um processo em contínua transformação:  
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Vivemos um período de urbanização em que assistimos à redefinição 
da estrutura urbana e da cidade. No caso brasileiro, essas 
redefinições ocorrem num contexto de urbanização recente, 
comparativamente ao de outros países europeus ou mesmo 
americanos. [...] Essa teia complexa de ações gera espacialidades 
diferenciadas, em constante processo de mutação, sendo que as 
formas e ritmos de combinação entre o peso das mudanças e 
permanências e o das instabilidades e estabilidades alteram-se 
continuamente, gerando espaços intra-urbanos marcados por 
temporalidades bastante diferentes entre si. Desse ponto de vista, as 
cidades, sobretudo num período de reestruturação delas, refletem o 
mosaico que resulta de diferentes espessuras econômicas, políticas, 
sociais e culturais que se agregam aos diversos fragmentos dos 
territórios urbanos no decorrer do tempo (SPOSITO, 2006, p.191-2). 

 

Após esta breve caracterização da cidade e do espaço urbano atual é preciso 

descrever a evolução da propriedade privada no mundo ocidental, que é a base para 

a compreensão do tema tratado nesta pesquisa. 

 

1.3. Evolução da propriedade 

De acordo com Miranda (1955) a propriedade coletiva precedeu a 

propriedade individual, porém mesmo a propriedade coletiva apresentava um caráter 

individualista, pois o acesso ao bem imóvel de uma família não era franqueado a 

toda a coletividade. Mas, a despeito disso, é inegável que o caráter coletivo e geral 

sobrepujava o interesse individualista (MIRANDA, 1955, p. 34). 

De acordo com Venosa (2001, p.139) não está claro o momento em a 

propriedade particular surge no ocidente, mas há fortes indícios que teria sido na 

época da Lei das XII Tábuas, fundamento da Constituição da República de Roma. 

Segundo o mesmo autor, o indivíduo recebia uma porção de terra para o cultivo e, 

no momento da colheita, a propriedade do imóvel voltava a ser coletiva. Com o 

passar do tempo, a mesma terra era concedida àquele que já a cultivava e, assim, o 

pater famílias construía sua moradia onde vivia com a família utilizando aquele 

espaço de modo exclusivo, portanto particular.  

Os romanos não concebiam a propriedade coletiva, pois a palavra 

“condomínio” não aparecia em seus escritos. Porém, no século V a. C. a 
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propriedade ganhou contornos individualistas quando surgiu a noção do ius utendi, 

fruendi et abutendi (usar e servir-se dela da maneira que melhor lhe convier e dela 

dispor). Os romanos ainda afirmavam que a propriedade tinha os atributos da 

exclusividade, absolutismo e a perpetuidade e elaboraram o conceito da propriedade 

(MIRANDA, 1955, p. 44). 

De acordo com Meirelles (2001, p. 556) a propriedade particular é, nos 

Estados sociais-liberais contemporâneos, sujeita a condicionamentos referentes às 

atividades econômicas e ao bem-estar social, manifestados no artigo 170 da 

Constituição Federal de 1988. Segundo o autor, no século XX o caráter individualista 

da propriedade começou a se esvaziar ao surgir a chamada "função social da 

propriedade", que significa que esta deve ser utilizada para atender à conveniência 

social, ajustando-se aos interesses de toda a sociedade, e não só aos de seu 

proprietário:   

A nossa Constituição assegura o direito de propriedade, mesmo 
porque é um direito individual por excelência, do qual resulta a 
prosperidade dos povos livres. Mas a propriedade de há muito deixou 
de ser exclusivamente o direito subjetivo do proprietário para se 
transformar na função social do detentor da riqueza, na expressão 
feliz de Duguit. É um direito individual, mas um direito individual 
condicionado ao bem-estar da comunidade (MEIRELLES, 2001, P. 
557 - grifos no original). 
 
 

A Constituição Federal garante o direito à propriedade particular no seu artigo 

5°, XXII (BRASIL, 1988), mas também afirma que a propriedade não poderá ser 

usada de forma absoluta, devendo atender à sua função social, citada nos artigos 5º, 

XXIII; 170, III; 182, § 2º (MEIRELLES, 2001, p. 557-8). Neste último, a Magna Carta 

especifica que: "A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor" 

(BRASIL, 1988 - grifos nossos). 

Assim, nota-se claramente que o conceito de propriedade evoluiu  através do 

tempo no Mundo Ocidental. De algo que não poderia ser exclusivo passou a ter um 

caráter individual, quase absoluto, e após milênios de história, apesar de resguardar 

o direito individual (ou coletivo, no caso dos condomínios), possui, na atualidade, 

uma conotação voltada para o bem-estar da coletividade. E, de acordo com o atual 
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Código Civil Brasileiro, os artigos 1.315 a 1.358 disciplinam direitos, deveres, 

administração e extinção de condomínios. Dentre os quais destacamos os seguintes 

artigos para nossa reflexão: 

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua 
destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a 
indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a 
respectiva parte ideal, ou gravá-la. 
Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação 
da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem 
o consenso dos outros. 
Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, 
a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da 
coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. 
Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade 
exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos.  
§ 1o.  As partes suscetíveis de utilização independente, tais como 
apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as 
respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, 
sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e 
gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para 
veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas 
estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção 
de condomínio (Redação dada pela Lei nº 12.607, de 2012). 
§ 2o. O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de 
distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e 
refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso 
ao logradouro público, são utilizados em comum pelos 
condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou 
divididos. 
§ 3o. A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, 
uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será 
identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de 
instituição do condomínio (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 
2004) (BRASIL, 2002 - grifos nossos). 
 

É necessário fazer alguns esclarecimentos porque não somos profissionais 

da área do Direito e não temos conhecimento da profundidade legal do assunto, 

portanto, não podemos nos manifestar a respeito do mesmo1.  Além deste fato, tais 

comentários constituiriam desvio dos propósitos da presente pesquisa, a qual não foi 

pensada para discutir as questões relativas à legislação disciplinadora e nem à 

legalidade da forma de parcelamento e uso do solo urbano do tipo CHF. Porém, 

                                            
1
Cabe destacar que, devido à relevância dessa questão, o Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Geografia da PUC-SP criou o Núcleo de Pesquisa “Geografia e Regulação do Território”, que estuda 
as relações entre Geografia e Direito. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12607.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art58
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art58
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como profissionais ligados ao ensino de Geografia, é nosso dever refletir a respeito 

da desigualdade socioespacial manifestada nas áreas urbanas brasileiras. Por 

exemplo foi somente após a aprovação da Lei no 2.071, de 06/03/1998 que os 

conjuntos residenciais de Alphaville localizados na área urbana de Santana de 

Parnaíba receberam a concessão de direito real de uso dos bens públicos do 

município (ROIPHE, 2007, p. 47).  
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2. RAZÕES DO ISOLAMENTO TERRITORIAL DOS CHFs 
 

Neste segundo capítulo sobre a evolução dos CHFs, tratamos inicialmente da 

desigualdade social no Brasil, fruto do processo desigual de desenvolvimento do 

capitalismo em nosso país, como principal causa da segregação socioespacial. Em 

seguida tratamos da causa secundária,  tão divulgada pela mídia e empresas ligadas 

ao setor dos CHFs, que é a segurança. Finalmente tratamos no terceiro item mais 

detidamente a respeito da segregação socioespacial e dos CHFs propriamente ditos. 

 

2.1. A desigualdade socioeconômica leva à segregação socioespacial no Brasil 

No Brasil, o processo de segregação assinala uma maior evidência a partir da 

Primeira República (1889-1930), com a intervenção estatal sobre o espaço urbano e 

a moradia dos trabalhadores, não só com o apoio, mas também com a reivindicação 

da classe dirigente, apesar da predominância das concepções liberais da época 

(BONDUKI, 1998, p.33).  

A dinamização da industrialização com o modelo econômico de substituição 

de importações, conjuntamente com o processo acelerado de urbanização, marcou 

o período de 1945 a 1980. Houve uma expansão do mercado de trabalho no Brasil, 

com predominância do setor secundário, o que permitiu um processo social de 

razoável grau de mobilidade ocupacional e integração à vida urbano-industrial, 

apesar dos fortes índices de concentração de renda (RIBEIRO, 1997, p. 264). 

Posteriormente, com a crise econômica na década de 1980 e o esgotamento 

do modelo econômico de substituição de importações (1945-1980), resultou na 

década de 1990 na abertura da economia brasileira e implantação do processo de 

privatização como mecanismo de integração da economia nacional ao mercado 

global (SILVEIRA, 2005, p. 153 e 174; SANTOS, 2006, p. 173).  

A segregação socioespacial se realiza como produto no interior deste 

movimento, mas principalmente enquanto condição para a manutenção da 

reprodução das relações de produção. Na década de 1990 houve a reestruturação 

da metrópole devido ao novo padrão produtivo do capitalismo, agora globalizado. 

Também se intensificaram os impactos urbanos e socioeconômicos em todas as 
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regiões do país, principalmente nos centros de economia mais desenvolvida como 

São Paulo. A reestruturação do espaço, em função dos interesses capitalistas, vem 

se dando por meio de ações estratégicas do governo que tem o poder de controlar e 

modificar o uso do solo e algumas das infraestruturas urbanas (SANTOS e 

SILVEIRA, 2008, p. 217).  

Para Carlos (2004, p. 53): 

O processo de reprodução do espaço da metrópole [...] revela 
uma nova relação Estado/espaço – que aparece, por exemplo, 
através das políticas públicas que orientam os investimentos 
em determinados setores e em determinadas áreas da 
metrópole com a produção de infraestruturas e 
„reparcelamento‟ do solo urbano pela realização de operações 
urbanas e da chamada requalificação de áreas – 
principalmente centrais – através da realização de „parcerias‟ 
entre a prefeitura e os setores privados que acabam 
influenciando e orientando essas políticas. 
 

O setor imobiliário, ator tão importante quanto o Estado na produção do 

espaço, também se inserindo em todo o processo de estruturação do espaço 

urbano. As ações dos agentes do mercado imobiliário influenciam diretamente na 

valorização da terra que após o Estado e o encarecimento do solo urbano surge 

como um instrumento da segregação socioespacial. Tal forma de produção da 

cidade, baseada nos interesses do capital e aliada à precarização do trabalho, 

produz um desequilíbrio urbano ao qual Santos (2000, p.14) refere-se ao dizer que 

tal crescimento econômico, fundado em certos setores produtivos e baseado em 

certos lugares, veio agravar a concentração de riqueza e das injustiças. 

Este processo fundamenta-se numa tríade que remonta as bases do espaço 

sob a lógica da mercadoria: é a fragmentação-homogeneização-hierarquização do 

espaço. A tríade representa a lógica hegemônica da produção do espaço, produto e 

finalidade da reprodução do capital, na medida em que o espaço incorpora-se ao 

mundo mercantil, aprofunda-se atingindo a vida. A urbanização se realiza pautada 

nesta tríade destacadamente. É uma lógica que envolve as dimensões do 

econômico, político e social, transformando o espaço em instrumento que ora aufere 

rendas, ora se transforma em instrumento de poder político e, com isso, impede as 
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ações de sociabilidade, e estes três momentos desta lógica atingem a vida dos 

habitantes (SANTOS, 2000). 

Segundo o mesmo autor, esta lógica se assenta nas equivalências, na 

equalização do desigual para tornar o espaço intercambiável, ou mesmo para 

superar as “barreiras” que a prática socioespacial impõe diante desta própria 

estratégia. Isto significa que ela não se realiza sem conflitos, ou seja, pois estes são 

imanentes a este processo, de modo que as contradições aparecem. A tríade 

fragmentação-homogeneização-hierarquização do espaço compreendida enquanto 

lógica e estratégia é vista como essencial para entender a centralidade do papel do 

espaço para a minimização das contradições do capitalismo (SANTOS, 2000). 

De acordo com Carlos (2004, p. 6): 

[...] como uma das formas de segregação no espaço – 
[revelam] uma estratégia imobiliária que se realiza sob o 
discurso da necessidade de um „outro modo de vida‟ capaz de 
fazer frente, ou melhor, de isolar/poupar e proteger os 
indivíduos numa metrópole que se torna congestionada e 
violenta e de outro, a necessidade de se morar em meio ou 
próximo ao verde, que a metrópole, em seu crescimento, 
destruiu (como aparece nos folhetos de venda de imóveis). 
Nesta direção a estratégia imobiliária também cria um discurso 
„anti-cidade‟ para continuar reproduzindo a metrópole.  

 

Entendemos que o acesso aos novos espaços produzidos na cidade acontece 

de modo diferenciado pelos diferentes grupos sociais e no caso dos CHFs, 

sobretudo pelos grupos de maior poder aquisitivo. Os CHFs passam a constituir 

novas formas de habitat urbano, que expressam a redefinição das formas de 

produção do espaço urbano em cidades de diversos tamanhos. A segregação 

socioespacial, criada com o surgimento dos CHFs nas áreas periféricas das cidades, 

por um lado relacionam-se com a preocupação e o discurso da violência e da 

criminalidade e, por outro, dizem respeito à época histórica em que os grupos 

elitizados e a classe média passaram a morar próximos aos grupos de baixa renda, 

isto é, quando os primeiros começam a procurar a periferia como local de moradia, 

em razão das amenidades que as áreas adensadas das grandes e médias cidades 

já não oferecem mais (VILLAÇA, 2001).  
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Desse modo, compreendemos que, atualmente a periferia, antes local apenas 

de exclusão social e pobreza, passa a ser em parte valorizada, pois, com o auxílio 

do poder público, adquire infraestrutura para atender ao padrão de exigência dos 

moradores dos CHFs, que podem pagar por isso.  

Nesse sentido, Pereira (2006) enfatiza que a reestruturação urbana apresenta 

duas faces: de um lado promove a homogeneidade de uma determinada área, 

contudo, de outro, reproduz a segregação, tanto social como espacial. Segundo o 

mesmo autor, na atualidade, a oposição centro-periferia não é mais tão clara, pois a 

realidade urbana passou a ter outra complexidade e, portanto, conceber um modelo 

com fundamento nessas noções não explica mais a expansão da cidade, nem a 

dinâmica de sua inserção no capitalismo global (PEREIRA, 2006, p.59). 

No caso das cidades médias, diversamente do que ocorre nas metrópoles, 

mesmo escolhendo as áreas afastadas do centro da área urbana, ainda é possível 

permanecer dentro da cidade. As distâncias entre as áreas periféricas e a área 

central ainda não são tão grandes. Ademais, as vias de acesso rápido a essas áreas 

deixam essa distância quase imperceptível pelo pequeno gasto de tempo para 

chegar ao destino desejado quando se utiliza o automóvel, sobretudo ao considerar 

as vantagens oferecidas pelos condomínios horizontais (MOURA, 2008). 

 Mas essa situação não é tão favorável nas metrópoles, aonde, de acordo com 

Sposito (2006), o tempo médio dos deslocamentos vem crescendo e nem sempre a 

infraestrutura adequada para essa circulação está presente, o que demanda novas 

providências para que os CHFs continuem sendo viáveis, quando construídos nas 

áreas periféricas das metrópoles. 

[...] o uso do automóvel oferece condições extremamente 
favoráveis às temporalidades rápidas para aqueles que optam 
por esse novo território fechado, cuja localização é mais 
periférica. As espacialidades definem-se, então, pelo elevado 
nível de mobilidade espacial, reforçando a ideia já destacada 
que o próprio espaço público se redefine: tornar cada vez 
menos o lugar da cidade e da sociabilidade para ser o lugar da 
passagem dos veículos (SPOSITO, 2006, p.193). 
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Assim, o automóvel transforma-se em símbolo de prestígio e poder, 

influenciando a escolha do local da moradia, pois quem possui veículo(s) e 

condições de mantê-lo(s), pode habitar áreas distantes e percorrê-las em pouco 

tempo. Mas quem não possui automóvel terá que buscar áreas mais próximas ao 

local de trabalho, pois nem sempre o transporte público é eficiente e/ou acessível 

financeiramente às populações de baixa renda. Assim, morar em CHFs da periferia 

da cidade inclui a necessidade da propriedade de mais um elemento agregado: o 

automóvel, evidência do processo de segregação e fragmentação do território e da 

própria sociedade. Tal fragmentação do território reflete as transformações ocorridas 

na organização urbana, caracterizada por enclaves territoriais diversos e 

descontínuos da estrutura socioespacial existente no entorno. A fragmentação 

traduz-se no aumento da diferenciação e na existência de rupturas entre os vários 

grupos sociais, organizações e territórios (MOURA, 2008).  

Os CHFs rompem, segundo Sposito (2006), com os princípios de unidade e 

de integração socioespaciais, características marcantes da área urbana. Os 

condomínios horizontais, como espaços fragmentados, reproduzem a ideia de 

isolamento e a sensação de segurança e exclusividade, porém, na verdade, 

representam a autossegregação dos grupos elitizados, que fazem o uso do solo de 

uma determinada área de acordo com suas necessidades criadas pelo processo 

contraditório de acumulação de capital.  

 

2.2. A questão da segurança 

 A segurança pública foi elevada no direito brasileiro à condição de direito 

fundamental, como descrito nos artigos 6º e 144 da Constituição Federal (BRASIL, 

1988). A violência define-se como ato de força exercido contra pessoas e coisas, na 

intenção de violentá-las ou delas se apossar (NOGUEIRA apud FERRAZ, 1994, p. 

17). A violência física classifica-se em dois grandes grupos: a violência privada 

(subdividida em criminal e não criminal) e a coletiva: “dos cidadãos contra o poder, 

do poder contra os cidadãos e a violência da guerra” (FERRAZ, 1994).  
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 Para Adorno (2002, p.108), outra espécie de violência é a econômica, que diz 

respeito, sobretudo, aos prejuízos causados à propriedade alheia, principalmente os 

resultantes de atos de delinquência, vandalismo e criminalidade. O autor discute a 

violência como um fenômeno endêmico na sociedade brasileira desde os primórdios 

da republica quando 

[...] trabalhadores urbanos pauperizados eram vistos como 
pertencentes às classes perigosas e passíveis de estreito controle 
social que incluía detenções ilegais, aplicação de torturas e maus 
tratos nas delegacias e postos policiais e perseguições arbitrárias 
(ADORNO, 2002, p. 108). 

 

 A respeito do assunto violência, existe um site chamado Mapa da Violência, 

que possui os arquivos de todos os mapas da violência já produzidos desde 2006 

por Waiselfisz e colaboradores. O documento de 2011 intitulou-se Mapa da Violência 

2011: Os Jovens do Brasil, coeditado pelo Instituto Sangari e Ministério da Justiça.  

 

Mapa 1.  Taxas de Homicídio por Área (Mapa da Violência no Brasil).  
Fonte: Waiselfiz e Ribeiro (2012 on line) 
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 O mapa 1 surge no site no link de 2012 – a violência homicida no Brasil e 

acreditamos que este é um ótimo site para trabalhar com os alunos (ver seção II), 

pois além das versões em formato pdf para leitura e armazenamento como livro, o 

site dispõe do mapa interativo da citada figura.  

 De acordo com o gráfico 1 e a tabela 1, que tratam do número e taxas de 

homicídio (em 100 mil) para capitais e Unidades da Federação (1980/2010), a 

situação apresenta-se da seguinte forma: 

Gráfico 1. Número e taxas de homicídio (em 100 mil). Capitais e UF. 1980/2010 
Fonte: Waiselfisz (2011, p. 28) 
 

 A primeira tendência geral e claramente expressa no gráfico é que as taxas 

de homicídios nas capitais foram sempre maiores na série histórica apresentada 

acima. A segunda tendência geral foi o aumento para ambas as taxas entre 1980 e 

2010, partindo de valores estaduais 11,7 e capitais de 20,7, que chegaram a 2010 

com valores estaduais de 26,2 e para capitais de 35,4. Isso corresponde a uma 

variação percentual de 123,93% de aumento para a taxa geral estadual e de 71,01% 

para a taxa de homicídios para as capitais. Notaram-se três subtendências dentro do 

período: elevação das taxas entre 1980 e 1990 para ambas as taxas, à exceção do 

período 1980-1983 para as capitais e uma com pequena queda nas taxas entre 
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1990 e 1993. Mas houve um grande aumento para ambas as taxas entre 1993 e 

2004, quando começaram a ceder para os valores constatados em 2010. 

Tabela 1. Crescimento por período das taxas de homicídio do Brasil (1980/2010).  

Área 

1980/1995 1995/2003 2003/2010* 

Δ% Δ% ao ano Δ% Δ% ano Δ% Δ% ano 

Brasil 103,9 4,9 21,1 2,4 -9,3 -1,4 

Capitais+RM 123,8 5,5 9,8 1,2 -23,8 -3,8 

Interior 55,9 3,0 41,4 4,4 21,4 2,8 

Fonte dos dados: SIM/SVS/MS *2010 (dados preliminares). Fonte da tabela: 
Waiselfisz (2011, p. 52). 

Tabela 2. Homicídios: População total, Regiões Metropolitanas do Brasil (1998-
2008).  

RM 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ∆% 

Belém 403 212 339 398 491 558 584 837 834 803 1.166 189,3 

B. 
Horizonte 

870 899 1.254 1.416 1.790 2.386 2.756 2.474 2.306 2.225 2.016 131,7 

Curitiba 554 658 694 770 839 1.042 1.163 1.313 1.381 1..329 1.649 197,7 

Fortaleza 493 658 781 759 860 849 875 992 1.090 1.267 1.232 149,9 

P. Alegre 812 820 1.002 1.006 1.078 1.095 1.138 1.151 1.103 1.364 1.485 82,9 

Recife 2.788 2,568 2.577 2.877 2.534 2.666 2.591 2.632 2.666 2.680 2.553 -8,4 

RJ 6.464 6.086 6.074 5.980 6.876 6.475 6.065 5.610 5.773 4.855 4.165 -35,6 

Salvador 441 209 359 605 703 958 982 1.372 1.576 1.787 2.360 435,1 

São Paulo 10.122 11.499 11.321 11.214 9.855 9.517 7.378 5.613 5.028 3.812 3.625 -64,2 

Vitoria 1.273 1.171 1.059 1.074 1.216 1.200 1.241 1.164 1.291 1.329 1.334 4,8 

Total RM 24.220 24.780 25.460 26.099 26.242 26.746 24.773 23.158 23.048 21.451 21.585 -10,9 

Fonte: Waiselfisz (2010, p. 40) 

 A tabela 2 muda o horizonte de análise para as cidades que compõem as 

Regiões Metropolitanas. A primeira grande constatação é que os homicídios caíram 

3,1% na década comparando-se a situação entre todas as capitais brasileiras, como 

informa o total geral. A região Sudeste apresentou queda de 53,9% nos índices de 
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assassinato na década, mas ao analisarmos as capitais da região Sudeste, Belo 

Horizonte apresentou a situação mais preocupante porque a violência aumentou, 

elevou o número absoluto de assassinatos entre 1998 e 2008, numa variação 

percentual positiva de 92,3% mais mortes.   

Felizmente, no mesmo período, Vitória apresentou queda de 18,1% nos 

assassinatos e em seguida – mesmo com a guerra entre o crime organizado e as 

forças de segurança – o Rio de Janeiro apresentou queda de 45,4% nos 

assassinatos e São Paulo obteve a maior redução absoluta e percentual. São Paulo, 

que foi o município de maior número de assassinatos em 1998, figurava em segundo 

lugar em 2008, deixando o Rio de Janeiro na primeira colocação entre as capitais da 

região Sudeste, no tipo de crime analisado. E, para concluir esta série a respeito da 

violência no Brasil é preciso anotar que as taxas são diferentes de acordo com os 

tamanhos dos municípios do Brasil (tabela 3): 

Tabela 3. Taxas de homicídios (em 100 mil habitantes) por tamanho do município.  

Tamanho do município Homicídios 2000 Homicídios 2010* Δ% 

Taxas 

N° de 

municípios 

N° Taxas % N° Taxas % 

Até 5 mil habitantes. 33 6,9 0,2 32 6,3 0,6 -9,0 157 

De 5 a -10 mil 60 7,6 0,4 74 8,6 1,3 12,2 122 

De 10 a -20 mil 143 9,0 0,9 137 7,8 2,4 -12,8 122 

De 20 a -50 mil 505 14,6 3,2 443 11,3 7,7 -22,4 120 

De 50 a -100 mil 581 19,2 3,7 437 12,8 7,6 -33,0 49 

De 100 a -200 mil 1097 26,9 7,0 744 15,9 13,0 -40,9 36 

De 200 a -500mil 3137 41,3 20,1 1423 16,4 24,8 -60,2 30 

500 mil e mais 10075 62,9 64,5 2455 14,0 42,7 -77,7 9 

Total 15631 42,2 100,0 5745 13,9 100,0 -67,0 645 

Fonte dos dados: SIM/SVS/MS; *2010: dados preliminares. Fonte: Waiselfisz (2011, 
p. 223). 
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 Como esperado, municípios menores têm taxas menores que se ampliam à 

medida que a população dos municípios aumenta. Porém, é preciso tomar cuidado 

com os dados e explicar aos alunos dos anos finais do ensino básico que é 

necessário existir uma ampla gama de dados. No caso, a escala temporal de 1980 a 

2010 leva a 123,93% de aumento na taxa geral estadual e 71,01% para as capitais 

(rever gráfico 1 e tabela 1), que difere dos dados 2000/2010, que apresentaram 

regressão nas taxas para o Brasil (-67%). Assim, os alunos precisam saber que 

imagens, ideias, textos e números podem ser manipulados de acordo com a 

conveniência. Portanto, estes números são verdadeiros entre 2000 e 2010, mas só 

expressam parte da verdade entre 1980 e 2010. Isto evidencia a importância de 

haver um universo abrangente de dados, que neste caso é uma série histórica mais 

ampla, para permitir uma análise mais precisa e aprofundada para alcançar uma 

conclusão mais coerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Taxa de homicídios - Estado de São Paulo (2000). Fonte: Waiselfisz (2011, 
p. 222). 

 
Taxa de Homicídios (2000) 
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 Nota-se numa rápida análise visual do mapa 2 (taxa de homicídio no Estado 

de São Paulo no ano 2000) e do mapa 3 (taxa de homicídio no Estado de São Paulo 

no ano 2010) que a RMSP teve diminuição da violência, bem como na baixada 

santista (mapa 3). Mas que a situação se agravou na região noroeste do estado e 

não melhorou no Pontal do Paranapanema. Observa-se, no entanto, que a 

criminalidade incide desigualmente sobre a população das metrópoles, pois a 

maioria das vítimas, em especial de homicídios, está nos bairros mais pobres, que 

concentram as taxas mais altas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Taxa de homicídios - Estado de São Paulo (2010) 
Fonte: Waiselfisz (2011, p. 222) 
 
2.3. A segregação socioespacial dos CHF 
 

Fala-se tanto em segregação, mas o que é ela, afinal? Para responder aos 

alunos dos anos finais do ensino fundamental Villaça (2001, p.142) afirma que a 

segregação é um processo onde as diferentes classes sociais tendem a se 

Taxa de Homicídios (2010) 
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concentrar cada vez mais em determinadas regiões ou conjuntos de bairros das 

cidades.  

De acordo com Lefebvre "a segregação deve ser focalizada, com seus três 

aspectos, ora simultâneos, ora sucessivos: espontâneo (proveniente das rendas e 

das ideologias), voluntário (estabelecendo espaços separados), programado (sob 

o pretexto de arrumação e de plano)" (LEFEBVRE, 1969, p. 89 - grifos no original).  

Dentro do aspecto espontâneo, a segregação é uma manifestação da renda 

fundiária urbana, fenômeno produzido pelos mecanismos de formação dos preços 

do solo, determinados pela nova divisão social e espacial do trabalho (LOJKINE, 

1981, p. 166). Portanto, entendemos que o preço da terra determina quais classes 

sociais ocuparão as diversas regiões da cidade fazendo com que as áreas nobres 

fiquem com as classes sociais mais abastadas, pois podem pagar caro pela terra de 

melhores condições topográficas, de localização e de infraestrutura de 

equipamentos e serviços oferecidos. E assim, sucessivamente com as demais 

classes sociais. 

Como o foco desta pesquisa são os CHFs, seguindo a classificação de 

Lefebvre (1969) para a segregação, notamos que os CHFs possuem os aspectos 

espontâneo (devido à renda e à ideologia de seus moradores), voluntário (por causa 

dos espaços separados pelos muros) e programado (Poder Público e mercados 

imobiliários lançam o pretexto do planejamento e da organização do espaço para 

sua efetivação). Entendemos, da leitura que fizemos de Lefebvre, que os CHFs 

constituem-se em uma forma de segregação espacial, cuja expressão máxima é o 

gueto: 

[...] O caso limite, o último resultado é o gueto. Observemos que há 
vários guetos e tipos de gueto: os dos judeus e os dos negros, mas 
também os dos intelectuais ou dos operários. A seu modo, os 
bairros residenciais são guetos; as pessoas de alta posição, 
devida às rendas ou ao poder, vêm a se isolar em guetos de 
riqueza (LEFREBVE, 1969, p. 89 - grifos nossos).  

De acordo com o mesmo autor  

O fenômeno da segregação deve ser analisado segundo índices e 
critérios diferentes: ecológicos (favelas, pardieiros, apodrecimento 
do coração da cidade), formais (deterioração dos signos e 
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significações da cidade, degradação do "urbano" por deslocação de 
seus elementos arquitetônicos), sociológicos (níveis de vida e 
modos de vida, etnias, culturas e subculturas, etc.) (LEFREBVE, 
1969, p. 89 - grifos no original).   

 

É fato conhecido, como citado acima, que as classes de maior poder 

aquisitivo ficam com as melhores áreas inclusive na questão ambiental, porém a 

participação do Poder Público não e pequena neste processo de segregação: 

Os poderes públicos, num país democrático, não podem decretar 
publicamente a segregação como tal. Assim, frequentemente adotam 
uma ideologia humanista que se transforma em utopia no sentido 
mais desusado, quando não em demagogia. A segregação prevalece 
mesmo nos setores da vida social que esses setores públicos regem 
mais ou menos facilmente, mais ou menos profundamente, porém 
sempre (LEFREBVE, 1969, p. 90). 

 

Mais à frente, discorrendo sobre a necessidade urgente de uma 

transformação das medidas e dos instrumentos intelectuais Lefebvre citou a utopia 

experimental: "[...] Todos são utópicos, inclusive os prospectivistas, os planificadores 

que projetam a Paris do ano 2000, os engenheiros que fabricaram Brasília, e assim 

por diante!" [...] (LEFREBVE, 1969, p. 101).  

Porém, em conclusão ao papel do poder público na organização 

segregacionista do espaço, Lefebvre anota: 

[...] Constatamos a existência de estratégias, observando-as como 
orientações significativas. As segregações que destroem 
morfologicamente a cidade e que ameaçam a vida urbana não 
podem ser tomadas por efeito nem de acasos, nem de conjunturas 
locais. Contentemo-nos com indicar que o caráter democrático de 
um regime é discernido em relação à sua atitude para com a cidade, 
para com as "liberdades" urbanas, para com a realidade urbana, e 
por conseguinte para com a segregação (LEFREBVE, 1969, p. 90 - 
grifos no original).   

O referido autor já contemplava na França de 1967 o aprofundamento da 

segregação socioespacial, quando escreveu a respeito do assunto, tratado na 

tradução brasileira de 1969:  

Eis aqui "conjuntos" (apartamentos populares) sem adolescente, sem 
pessoas idosas. Eis aqui mulheres sonolentas enquanto os homens 
vão trabalhar longe e voltam extenuados. Eis os setores 
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pavilhonistas (pavilhões são conjuntos residenciais suburbanos 
formados por casas isoladas umas das outras - nota do tradutor, p. 
22) que formam um microcosmo e que, no entanto, permanecem 
urbanos porque dependem dos centros de decisão e porque cada lar 
tem televisão. Eis uma vida urbana bem decupada em fragmentos: 
trabalho, transporte, vida privada, lazeres. A separação analítica os 
isolou como ingredientes e elementos químicos, como matérias 
brutas (quando, na verdade, resultam de uma longa história e 
implicam numa apropriação da materialidade). Ainda não acabou. Eis 
o ser humano desmembrado, dissociado [...] (LEFEBVRE, 1969, p. 
92). 

A proliferação nas últimas décadas dos enclaves fortificados vem criando um 

novo modelo de segregação espacial e transformando a qualidade da vida pública 

em muitas cidades ao redor do mundo. Como espaços privatizados, fechados, 

monitorados para residência, consumo, lazer ou trabalho, os enclaves fortificados 

encontram no medo e na violência suas principais justificativas para atrair 

clientes que preferem abandonar a tradicional esfera pública das ruas aos 

pobres, aos marginais e aos sem-teto. Seu resultado são cidades fragmentadas, 

que dificultam a livre circulação e abertura de espaços públicos, os quais 

fundamentaram a estruturação das cidades modernas (CALDEIRA, 2000, p.155 – 

grifos nossos). 

 O novo conceito de moradia dos CHF articula cinco elementos básicos: 

segurança, isolamento, homogeneidade social, equipamentos e serviços 

(CALDEIRA, 2000, p. 265). Em Maringá (PR) Galvão (2007, p. 96-102), detectou em 

suas pesquisas de campo que os moradores dos CHF escolheram este ambiente 

para viver devido ao espaço disponível (61,0%), à tranquilidade (68,8%) e segurança 

(96,1%). O autor também descobriu que 75,3% dos entrevistados que haviam 

morado antes em edifícios de apartamentos não elegeram a segurança como 

preocupação principal. Isso, na opinião do autor, reforça a ideia de que o CHF é um 

espaço propício à segregação:  

A classe dominante ou uma de suas frações, por outro lado, segrega 
os outros grupos sociais na medida em que controla o mercado de 
terras, a incorporação imobiliária e a construção, direcionando 
seletivamente a localização dos demais grupos sociais no espaço 
urbano. Indiretamente atua através do Estado (CORRÊA, 1989, pág. 
64).     
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 Em nossa interpretação, a maior satisfação e motivação dos moradores de 

CHF em Maringá (PR) são a privacidade e a disponibilidade de espaço. E a 

motivação maior, ao menos em Maringá, é mesmo a conquista de território: se a 

maioria dos moradores já saiu de apartamento, é lógico que o que eles queriam 

mesmo era mais espaço, pois já tinham segurança. 

 Segundo o mesmo autor, alguns técnicos e estudiosos do assunto, como o 

arquiteto Guatassara Boeira, consideram que muros eletrificados e altos, e portarias 

monitoradas por câmeras auxiliam na segurança dos moradores dos CHF, mas 

trazem insegurança a quem vive do lado de fora por causa da “cegueira” das ruas. 

Na opinião do mesmo profissional, o problema é resolvido quando se constrói 

residências nos terrenos em frente aos condomínios (GALVÃO, 2007, p. 63). 

Mas os CHF são transformados em mercadorias de qualidade e valor elevado 

devido ao potencial paisagístico, infraestrutura, segurança e beleza  arquitetônica. 

Assim como outros enclaves fortificados (shoppings centers,  hipermercados, clubes, 

escolas particulares), os CHF encontram-se nos bairros mais valorizados de Maringá 

(PR) e constituem-se em preceito com grande poder de atração (GALVÃO, 2007, p. 

70). 

Além de conhecer a realidade de Alphaville, objeto de estudo da presente 

pesquisa, este autor já teve a oportunidade de viajar a Maringá (PR) e de visitar os 

CHFs lá instalados. A pesquisa de Galvão (2007) é interessante não só porque 

elucida parte da realidade vivida naquela região, mas também porque ilustra o 

assunto ao tratar da segregação socioespacial ali manifestada, a qual se repete em 

diferentes intensidades em muitos outros lugares do Brasil. 

Os bairros periféricos inicialmente destinados às camadas mais pobres da 

população (Zona 7, Vila Operária, Mandacaru, etc.) vêm sendo incorporados pelas 

classes mais abastadas na atualidade de Maringá (PR). Assim, com o crescimento 

populacional e do espaço da referida cidade, o processo de completa segregação 

física com os concretos muros de concreto dos CHF transferiu-se aos bairros mais 

distantes (GALVÃO, 2007, p. 38). O autor afirma que a perda é dupla: os de dentro 

dos CHF perdem a possibilidade de conviver com pessoas diferentes, talvez 
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melhores que seus vizinhos, e os de fora dos CHF, além disso, também perdem o 

acesso às infraestruturas social e de redes que só existem nos CHF (GALVÃO, 

2007, p. 113). 

Ao analisar os CHF em Uberlândia (MG), Moura (2008) detectou três 

problemáticas de sua instalação nas periferias daquele município. Primeira: os CHF 

provocam uma  ruptura  na  paisagem  urbana,  pois  se tornam  recortes delimitados 

por muros altos e extensos, provocando impactos na paisagem e na dinâmica do 

entorno desses empreendimentos. Segunda: os CHF privatizam áreas verdes, que 

de um lado significa a recuperação e conservação dessas áreas (privatizando um 

papel do Poder Público) e por outro restringe o acesso aos demais habitantes do 

município a uma área pública que, por direito é sua, mas foi privatizada para os 

moradores dos CHF. Terceira: o cercamento territorial dos CHF ignora quem está 

fora dos muros e promove a segurança, a qualidade de vida, a reclusão dos grupos 

de igual poder aquisitivo e limita as relações interpessoais. Os muros reforçam 

diferenças sociais e estabelecem a fronteira entre as esferas privada e pública 

tornando os CHF usurpadores de espaços públicos (MOURA, 2008, p. 253).  

Nesse sentido, os condomínios se autossegregam, constituem uma paisagem 

autônoma e contraditória na cidade, pois um lugar imune às contradições do espaço 

urbano não existe. Pensar que muros, câmeras, vigilantes particulares e demais 

tecnologias sejam capazes de eliminar a violência parece ingênuo. Os CHF 

constituem-se em um símbolo claro das formas atuais de morar na cidade, desejado 

pelos grupos de alta, média e até de baixa renda, que buscam nesses 

empreendimentos, segurança e, principalmente, status (MOURA, 2008, p. 254). 

 Portanto, se antes a periferia das cidades era reduto apenas da exclusão 

social e da pobreza, atualmente o processo de ocupação desta parte do espaço 

urbano pelas elites faz com que receba valorização sem precedentes. Desta forma, 

o poder público implanta infraestruturas para atender o grupo de moradores dos 

CHFs (MOURA, 2008, p. 36).   

Assim como em outros países, também no Brasil tais empreendimentos 

contribuem para a expansão das cidades e para o acirramento da segregação sócio 

espacial resultante do crescimento rápido e desordenado do espaço urbano 
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(MOURA, 2008, p. 55). Tal processo é reconhecido nos depoimentos de alguns 

moradores de CHF Uberlândia: “O condomínio é um local de maior segurança e 

também de segregação; O condomínio é um feudo moderno; O condomínio é uma 

favela de luxo” (MOURA, 2008, p. 169).   

E este morador, perfeitamente lúcido e indignado, revela sua completa 

consciência a respeito da segregação da qual ele mesmo faz parte:  

“Esses condomínios na verdade representam a segregação social, 

por separar gente rica de gente pobre. E agora eles também estão 

fazendo esses condomínios para os pobres e vão separar os pobres 

dos mais pobres. Viu que nojeira?!” (MOURA, 2008, p. 206). 

 

 É em função dos interesses do mercado imobiliário e da diferenciada 

apropriação do espaço urbano, que novas formas de uso e ocupação do solo são 

criadas e promovem a segregação socioespacial. Nisto, o Estado tem papel 

fundamental por ser o responsável por direcionar e induzir o crescimento da cidade 

ao dotar de infraestrutura áreas de seu interesse, tornando-as elementos 

importantes para a estruturação do espaço intraurbano. Neste contexto, os CHF 

aparecem no cenário urbano, especialmente em algumas partes da periferia melhor 

localizadas e com maior possibilidade de valorização (MOURA, 2008, p. 214-5). 

 No entanto, é preciso ressaltar que a periferia continua a mesma, o que muda 

é a sua complexidade (figura 1). Os bairros carentes de infraestrutura continuam 

com os seus problemas ou estes até mesmo se ampliaram, pois a segregação 

socioespacial se torna mais concreta e visível, mas, agora, separados por um alto e 

extenso muro (MOURA, 2008, p. 215). 

 A figura 1 será explorada em sala de aula no ensino básico com o objetivo de 

introduzir o estudo do tema da segregação socioespacial vinculada aos CHFs e a 

outros parâmetros a ele relacionados tais como os territórios-rede das classes 

privilegiadas social e economicamente. 

 A segregação produzida pelas classes dominantes também é exercida pelo 

Estado, embora os governantes de países democráticos não possam decretar 

publicamente a segregação como tal (LEFEBVRE, 1969, p. 90).  Conclui-se que, 

como a democracia pressupõe o princípio de igualdade entre os cidadãos, as 
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classes dominantes não podem legislar em causa própria. A luta entre as classes 

sociais que compõem determinada sociedade democrática se dá nas esferas 

legislativa e judiciária. As mudanças legais são combatidas com diferentes graus de 

resistência e geralmente os mais poderosos vencem a maioria das batalhas no 

campo legislativo, porém isto nem sempre acontece. 

Figura 1. A segregação socioespacial por Angeli.  
Fonte: Folha de São Paulo, 6 jun. 1999, p. A2. 

 

Veremos a partir de agora a construção desta expressão territorial no espaço 

urbano a nível mundial e, depois, no espaço periférico brasileiro, fazendo um resgate 

histórico dos primórdios que levaram à criação do primeiro CHF brasileiro, localizado 

entre Barueri e Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo, o 

Alphaville. 
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3. CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS 

3.1. CHF no Mundo 

 De acordo com Moura (2008, p. 48-50), as cidades da Antiguidade europeia 

tinham muros para defesa do seu território. As muralhas que cercavam as cidades 

eram seus símbolos e também são nos atuais CHFs.  Os muros e portões de acesso 

eram elementos de competição entre cidades na época medieval e nos CHF é 

semelhante. Cada empreendimento inova o projeto arquitetônico de guaritas, 

portões e muros que cercam o território, pois existe uma ideia corrente, de status e 

competição entre cada CHFs, que quanto mais pomposa for a fachada, maior será o 

valor do empreendimento. 

 Com o Renascimento, prossegue o mesmo autor, as cidades passaram a ser 

pensadas de uma forma mais utópica, isto é, ideal. Mas há uma semelhança ainda 

maior entre as cidades utópicas da época e os atuais CHFs, principalmente com a 

“cidade ideal” projetada por Thomas Morus em 1516. Nela havia o muro e o 

cercamento de determinada área e outras características como independência, 

autossuficiência, ajardinamento e a oferta de um ambiente limpo e saudável. Porém 

os CHFs não são autossuficientes como as cidades de Utopia. 

 Comparando Utopia com os condomínios horizontais, verifica-se que estes 

também tentam reproduzir um “espaço ideal” de moradia. Os jardins e as áreas 

verdes surgiram no interior dos CHFs com a mesma proposta: propiciar melhor 

qualidade de vida aos seus moradores, a partir do contato com a natureza, mesmo 

que esta seja tratada apenas como um elemento estético.  

 No Renascimento e no Barroco, os muros deixaram de ser um sistema 

defensivo e foram substituídos por um sistema mais complexo de fortificações com 

uso de canhões, pois se tornaram limitadores do crescimento das cidades. Com o 

desenvolvimento industrial intensificou-se a ideia de “cidade ideal”, pois o 

crescimento da cidade industrial passou a comprometer a qualidade ambiental 

urbana, que se reequilibrará com a proposta do bairro-jardim suburbano (MOURA, 

2008, p. 50). 

O termo subúrbio origina-se da localização extramuros dos burgos (sub-

burgos ou subúrbios), para onde se dirigiam as pessoas consideradas indignas de 
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compartilhar o espaço dos burgos. Entre o período medieval e o início do século 

XVIII, as principais cidades europeias, como Londres e Paris, destinavam seus 

subúrbios às atividades mais indignas, sujas e poluentes, e para habitações dos 

mais pobres e imigrantes (WILLIAMS, 1989). 

Com o crescimento das cidades no período da Revolução Industrial, 

comprimindo indústria, comércio e residências, observa-se a saída das elites, que 

passam a fazer do campo seu refúgio como novo local de moradia. Essa migração 

das elites ocorre na busca de um meio ambiente mais saudável para viver, livre da 

poluição e das pressões urbanas e onde poderiam estabelecer um estilo de vida 

diferenciado (WILLIAMS, 1989). 

Ao analisar a proposta das cidades-jardim, Moura (2008, p. 50) concluiu que 

os condomínios horizontais foram inspirados nessa concepção. O autor nos lembra 

que Ebenezer Howard construiu a primeira cidade-jardim na Inglaterra (1903), 

distante 54 km de Londres e ligada a ela por ferrovias (figuras 2 e 3). Howard 

defendia a descentralização urbana em benefício da melhoria da qualidade de vida e 

a limitação da expansão urbana, por acreditar que não haveria espaço para as 

grandes cidades no futuro. A cidade-jardim representou um novo conceito de 

urbanismo, com áreas verdes, jardins fronteiriços e passeios gramados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Cidade Jardim de Lechworth. Fonte: Moura (2008, p. 51) 
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Figura 3. Planta da Cidade Jardim de Lechworth. Fonte: Moura (2008, p. 51) 

 

 A proliferação da cidade-jardim e do bairro-jardim começou na América do 

Norte no fim do século XIX quando o fenômeno social e espacial mais importante foi 

a expansão das áreas periféricas das cidades, com a proliferação de casas de 

campo, as “aldeias da classe rica”, posteriormente transformadas em moradias fixas. 

Na década de 1920, esse processo intensificou-se com o desenvolvimento dos 

automóveis, que diminuiu as distâncias, contribuindo para a expansão desses 

bairros-jardins.  

Enquanto na Europa e no Brasil os subúrbios associam-se ora à ideia de local 

para os menos favorecidos social e economicamente, ora como refúgio das elites, 

nos Estados Unidos os subúrbios representam o encontro do velho ideal de 

solidariedade, do esforço conjunto e uma espécie de espírito de comunidade. Essa 

migração dos norte-americanos para o subúrbio das grandes cidades ficou 

conhecido como “unidades de vizinhança”, as “neighbourhoods” (MUNFORD, 1961).  

Na Europa, a inversão do potencial simbólico do subúrbio, transformado em 

bairro residencial da elite, leva à exploração dessas áreas por interesses comuns de 

empreendedores imobiliários e de classes sociais com renda suficiente que lhes 

permite buscar melhores condições de espaço, segurança e status social nos CHF. 

Inserindo um novo elemento no debate, Blakely e Snyder (1997) comentam as gated 

communities, conjuntos residenciais com acesso restrito, nos quais os espaços 

normalmente públicos são, na verdade, privatizados. As gated communities surgiram 
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na segunda metade do século XX nos EUA com a promessa de resolver três 

problemas fundamentais para os norte-americanos: 1) a prevenção ao crime; 2) o 

controle do tráfego; e 3) a restauração do senso de comunidade e vizinhança.  

O padrão urbanístico levado aos EUA não considera mais as cidades-jardim 

como espaços destinados às classes operárias, mas como unidades de vizinhança 

(neighborhoods) construídas para as classes médias em ascensão. Há indícios de 

que as cidades-jardim originaram os CHF nos EUA, com seu caráter 

segregacionista. Os CHF, fundamentados culturalmente no “American Way of Life”, 

preservam forma e características das cidades-jardim, mas desenvolvem-se e 

acrescentam uma estrutura policialesca com vigias uniformizados, câmeras de vídeo 

e, principalmente, altos muros separando-os das cidades (LOPEZ, 1996). 

Ao analisar a proposta das cidades-jardim, verifica-se que os CHF foram 

inspirados nessa concepção, pois, ao transpor as características das cidades-jardim 

para os CHF, verificou-se a presença de muitas delas, inclusive a autossuficiência, 

que surge principalmente nos condomínios construídos nos grandes centros 

urbanos. Neles, além da área residencial, há escritórios, escolas, clubes e outros 

equipamentos que dispensam os moradores de sair de seu reduto para atender às 

suas necessidades (MOURA, 2008, p. 51).  

  O primeiro CHF da América Latina surgiu no México em 1967 em 

Guadalajara, seguindo-se no mesmo país em 1969, na cidade de Toluca. Porém, 

embora a implantação dos CHF tenha se iniciado no cenário urbano no final dos 

anos 1960, eram inicialmente casas de campo que, só mais tarde se tornaram 

moradias principais (MOURA, 2008, p. 52).  

 

3.2. Antecedentes e origens dos CHFs no Brasil 

 Não é possível datar com precisão a origem dos CHFs no Brasil, pois eles 

não possuíam a mesma configuração que a atual, mas é sabido que formas 

semelhantes existem desde os anos 1950 e que esses empreendimentos 

consolidam-se seguindo a mesma tendência dos condomínios verticais. Estes 

chegaram ao Brasil somente no início do século XX por meio dos arranha-céus 
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(comerciais e de serviços) e foram eles que difundiram o condomínio como modelo 

habitacional importado dos EUA, como uma nova modalidade de enclave dentro do 

processo de urbanização da sociedade brasileira (MOURA, 2008, p. 55).  

 Da mesma forma que em outros países da América Latina, no Brasil o CHF 

inspirou-se no bairro-jardim. O primeiro bairro-jardim no Brasil foi o Jardim América, 

criado em 1915 em São Paulo pela Cia City (CITY, 2013). Esse bairro seguia padrão 

característico dos bairros ingleses, com ruas em diagonal, amplos espaços públicos, 

áreas verdes, casas construídas com alto padrão arquitetônico adaptado ao clima 

local. Seguiram-se City Lapa, City Pinheiros, City Jardins, Jardim Paulistano, Jardim 

Paulista e, na década de 1950, surgiu o maior símbolo da moradia nobre da São 

Paulo de então: o Morumbi (MOURA, 2008, p. 58). 

 Esses novos bairros, construídos por grandes empresas imobiliárias como as 

companhias City e Melhoramentos, com o aval dos órgãos públicos de planejamento 

urbano, criaram arruamentos em zig-zag que excluem a circulação dos que não 

moram neles e que impedem corredores de circulação de ônibus. Dessa maneira, 

esses bairros iniciaram uma segregação mais radical nas formas de morar e seus 

padrões de loteamento e de sistemas de vias locais de circulação de automóveis 

representam os embriões dos condomínios fechados (LEMOS, SCARLATO e 

MACHADO, 2002, p. 225 APUD MOURA, 2008, p. 59). Só faltavam os muros, as 

portarias, as câmaras, ou seja, a segregação completa. 

Assim, neste momento torna-se oportuno inserir comentários a respeito 

exatamente desta segregação autoimposta aos moradores dos CHF, com 

implicações para os moradores do interior quanto do exterior destes espaços, 

assunto a ser abordado no próximo item. Nos Estados Unidos as gated communities 

se localizam nos ricos subúrbios, o que, de maneira geral, não impede que no Brasil 

a maioria dos CHF instalem-se nos grandes espaços vazios peri-urbanos. Desse 

modo, os CHF estão muitas vezes localizados nas periferias pobres, próximos 

geograficamente, porém social, ambiental e infraestruturalmente falando totalmente 

diversos da periferia ao seu entorno (figura 4). Além disso, os CHF são separados 

da periferia pobre por muros, portões e equipamentos de segurança que completam 

essa segregação socioespacial (MOURA, 2008, p. 52). 
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Figura 4: Localização ideal de condomínios. Fonte: Dacanal (2004, p. 169) 
 

De acordo com as constatações de Moura (2008) e Galvão (2007) o croqui 

está incompleto, pois faltam nele os bairros pobres da periferia tradicional, presentes 

na cidade real, talvez ali na encosta e no fundo do vale ao centro do desenho, no 

lugar das árvores. 

 Os condomínios horizontais não são exclusividade das regiões metropolitanas 

brasileiras. Como vimos, as cidades médias como Maringá, Uberlândia e Ribeirão 

Preto também têm se destacado na construção desta modalidade residencial e de 

forma muito acelerada e um depoimento de um incorporador revela um dos motivos 

desta expansão acelerada dos CHF: 

Em quase todas essas cidades onde os projetos Alphaville se 
implantam eles pulam aquele cinturão de desordem urbana que 
se instalou no entorno das principais cidades e vão buscar 
áreas ainda disponíveis para um planejamento urbano ordenado 
fora desse cinturão, que se desenvolveu muito naquela década 
perdida de 1985-1995. Foi um período em que o governo renunciou 
muito em atuar no desenvolvimento de infraestrutura (WILLER, 2006 
APUD DUALDE, 2009, p. 82 - grifos nossos). 

 

Assim, com base em Miño (1999 e 2004), Dacanal (2004), Galvão (2007), 

Moura (2008), Dualde (2009) e Barbosa (2011), conclui-se que no mundo a ordem 

cronológica de acontecimentos que levaram à constituição dos CHF foi: cidade-

jardim (Grã-Bretanha, 1903), bairro-jardim (EUA, década de 1920) e Gated 

Communities (ou CHF, anos 1960 nos EUA). E, no Brasil, tomando-se o exemplo 

pioneiro da cidade de São Paulo, a ordem foi: cidade-jardim/bairro-jardim (Jardim 

América - 1913 e Morumbi - década de 1950), Condomínios Verticais do centro da 

cidade (anos 1920 em diante) e os CHF de Alphaville (1975) que se instalaram na 
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periferia, já nos municípios vizinhos de Barueri e Santana de Parnaíba, integrantes 

da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

 Galvão (2007) analisou os impactos causados ao meio urbano, o perfil e os 

motivos pessoais e sociais envolvidos na escolha dos moradores por CHFs, em 

Maringá (PR). No espaço urbano desigual, os CHFs surgem como áreas 

segregadoras que substituem os valores de acessibilidade, liberdade de circulação e 

igualdade por sistema baseado pelos de desigualdade, diferenciação e controle de 

fronteiras, pois são espaços cercados, de acessos controlados, que adequam 

processos de produção (paisagismo, tamanhos dos lotes e qualidade de construção 

das residências) ao nível socioeconômico dos clientes.  

A justificativa na preferência por morar em CHFs considerou a deterioração 

das condições de trânsito, ambiente e segurança da cidade, mas o autor descobriu 

que boa parte das respostas resulta da veiculação de agentes imobiliários porque 

75% dos moradores vieram de edifícios de apartamentos, já dotados de sistemas de 

segurança. O leitor conclui que as pessoas buscam, além de segurança, mais 

espaço ao mudarem de apartamento para CHFs. O autor conclui que o processo de 

segregação criado pelos CHFs traz perda de contato com as realidades da cidade 

convencional, mas sua conclusão mais contumaz sobre os CHFs em Maringá (PR) é 

que o objetivo principal das elites locais é o crescimento econômico, mesmo que 

seja necessário produzir e/ou ampliar desigualdades sociais.  

Moura (2008) estudou os CHFs da periferia urbana de Uberlândia (MG) e 

notou que a paisagem apresentou grandes transformações que exigiram até mesmo 

a revisão teórica do conceito de periferia, pois este não se define apenas por falta 

de infraestrutura, casas inacabadas autoconstruídas e conjuntos habitacionais para 

a população de baixa renda. Atualmente, a paisagem da periferia urbana também 

abriga moradias da elite cujos “enclaves fortificados” são os CHFs, considerados 

novas formas de habitat urbano e, por este motivo, exigiu-se uma redefinição do 

conceito. O autor estudou o entorno dos CHFs a partir do processo de estruturação 

e expansão desses produtos imobiliários nas cidades médias do cerrado mineiro 

desde os anos 1980 e também as novas configurações da periferia urbana. 
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Silva (2009) verificou como a produção do espaço e da descontinuidade do 

tecido urbano auxilia na constituição da segregação socioespacial em Presidente 

Prudente (SP). Para isto, analisou os níveis de articulação à área urbana dos 

loteamentos do “Programa de Desfavelamento e Loteamentos Urbanizados”, os 

fatores promotores da implantação e o papel do Poder Público Municipal na 

produção do espaço urbano por meio do programa. 

 O referido autor desenvolveu um estudo comparativo no qual verificou o nível 

de determinação exercido pela distância e descontinuidade urbanas dos 

loteamentos na ocorrência e no grau de segregação socioespacial ao constatar o 

nível de integração entre moradores e com o restante da cidade, além do grau de 

acesso aos meios de consumo coletivo. O autor opinou que, para superar a 

segregação, é necessária uma estratégia política com participação dos indivíduos, 

vítimas do processo de segregação. Após esta revisão que proporciona uma boa 

ideia geral do assunto, passemos à caracterização da área de estudo, o Alphaville. 

 

3.3. O Alphaville 

3.3.1. Histórico 

O Alphaville nasceu em um terreno de 500 hectares comprado em Barueri em 

1973, que iniciou um novo tipo de empreendimento urbanístico no país ao criar novo 

modelo de loteamento voltado a indústrias não poluentes de informática, cuja 

empresa Hewlett-Packard (HP) foi a principal. Mas Alphaville ampliou o conceito 

porque criou um novo modelo urbanístico na Região Metropolitana de São Paulo 

(ROIPHE, 2007, p. 41). O nome Alphaville foi inspirado em filme dirigido por Jean-

Luc GODARD (1965), que trata de uma cidade dominada por um computador, o 

ALPHA 60 (PARENTE, 1995), numa alusão à HP, principal empresa do início do 

empreendimento. 

O empreendimento pretendia criar alternativas para que empresas não 

poluentes se instalassem distantes dos congestionamentos da capital, a preços 

acessíveis e com perspectiva de melhor ambiente de trabalho e aproveitamento da 

mão-de-obra local. A HP compraria um lote se a construtora Albuquerque-Takaoka 
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seguisse um padrão de qualidade internacional na construção de suas instalações. 

O diretor de negócios imobiliários da HP, Skip Law, enviou de Palo Alto (Califórnia, 

EUA) a documentação com as especificações do projeto, que foi adaptado à 

realidade brasileira e traduzido numa minuta de contrato (ROIPHE, 2007, p. 41-2). 

O projeto original de Alphaville não previa a criação de bairros residenciais, 

pois a construtora fugia do excesso de oferta de apartamentos residenciais que 

havia em São Paulo na época e optou por criar um bairro empresarial por etapas. 

Mas, desde o início, empresários e profissionais liberais que adquiriam lotes para 

suas empresas e escritórios tornaram-se demanda para a criação do Alphaville 

Residencial, que ocorreu em julho de 1975. O interesse em integrar moradia e 

trabalho crescia à medida que Alphaville se tornava conhecido em detalhes: o 

cuidado com o verde, a estratégia de segurança e a manutenção do crescimento 

ordenado, seguindo normas de uso e ocupação de solo (ROIPHE, 2007, p. 42). 

Segundo Dualde (2009), o loteamento Alphaville ocupou e recuperou áreas 

degradadas de terras da antiga Fazenda Tamboré e de sítios abandonados por 

empresas de extração de areia junto às margens do Rio Tietê. Particularmente, 

Dualde (2009, p. 77-80) comentou cinco rendas geradas pelo desenvolvimento da 

terra em Alphaville:  

1. A renda diferencial primária da terra rural não estava potencializada e, por 

inexistir conexão com o mercado consumidor, a renda diferencial secundária não se 

indicava. (Tradução didática2  - td): não havia atividades econômicas na região; o 

meio ambiente estava comprometido e as ligações rodoviárias inexistiam ou eram de 

má qualidade);  

2. Sua transformação em renda urbana associou-se a processo formal de 

incorporação das terras ao mercado urbano para incorporar a renda absoluta urbana 

e, depois, na articulação secundária, atraiu consumidores, desenvolveu a renda 

diferencial do monopólio industrial e rendas diferenciais de comércio e habitação. 

(td: a região deixou de ser rural ao ser colocada no perímetro urbano de Barueri e de 

                                            
2
 Tradução didática (td) trata-se de explicação simplificada de conceitos para fins de compreensão 

por alunos do ensino básico (fundamental e médio). 
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Santana de Parnaíba, atraiu empresas, trabalhadores, consumidores e passou a 

gerar riqueza e renda);  

3. O desenvolvimento da articulação complexa do capital sobre a terra original 

implicou a formalização do processo e a participação do governo local. Assim, o 

desenvolvimento da atividade formal fez o Estado participar e o habilitou a recuperar 

renda, por meio do governo local. (td: com a geração de riqueza e renda, os 

governos municipais, estadual e federal passaram a recolher os respectivos 

impostos);  

4. Surgiu a renda de monopólio de segregação, atraindo consumidores que 

constituíram uma fortificação, que se constitui num processo de “união voluntária de 

um grupo populacional com o propósito de proteção e simbolização de domínio”. (td: 

sim, é isto mesmo: o CHF conferiu status, ou prestígio, a seus ocupantes em todas 

as suas categorias, tais como moradores, empresários e demais prestadores de 

serviços diversos, sob o pretexto da maior proteção e segurança de seus 

ocupantes);  

5. O estabelecimento da fortificação levou à criação de um enclave territorial. 

E este enclave foi o pioneiro de todos os demais CHF do país. (td: Alphaville 

inaugurou a segregação socioespacial física total no Brasil ao levantar os muros que 

o separam do restante da área urbana dos municípios onde se localiza).  

Observações: as traduções didáticas visam à futura utilização com alunos de 

ensino básico (detalhes na seção II desta obra); os grifos acima são de nossa 

autoria e não constam em Dualde (2009, p. 77-80), de onde retiramos o texto a 

respeito das cinco rendas geradas pela terra no CHF Alphaville.  

Segundo o autor, as consequências positivas que Alphaville trouxe aos 

municípios onde se instalou foram: grande evolução territorial urbana, aumento 

significativo da renda dos municípios envolvidos e seu desenvolvimento ampliou o 

acesso formal à terra (DUALDE, 2009, p. 83). 

Assim, em 1975 foi inaugurado em São Paulo o primeiro CHF do país: 

Alphaville, condomínio de uso misto (residencial, comercial e de serviços), que 

possui atualmente 30.000 habitantes em 14 residenciais, (DACANAL, 2004, p. 79; 
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GALVÃO, 2007, p. 64; MOURA, 2008, p. 59; DUALDE, 2009, p. 22). Atualmente, 

esse Alphaville possui escolas, hospitais, bancos, hotéis e um Shopping Center de 

luxo. O empreendimento vem obtendo sucesso e já possui sessenta e três Alphaville 

localizados nas principais cidades (mapa 4) de todas as regiões do país 

(ALPHAVILLE, 2013). 

 

 

Mapa 4. CHFs Alphaville no Brasil. Fonte: www.Alphaville.com.br (2013) 
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O conceito aprimorou-se, os contratos melhoraram e criou-se um modelo de 

autogestão no qual os moradores administram o empreendimento e a experiência 

norteou os demais empreendimentos em Alphaville. No início da década de 1980, 

para atender moradores, trabalhadores e frequentadores de Alphaville, a construtora 

implantou um Centro Comercial e outros centros menores, chamados de Centros de 

Apoio, para a instalação de padarias, farmácias, serviços básicos, etc. (ROIPHE, 

2007, p. 43). 

 

3.3.2. Localização  

 

 Localizado no quilômetro 23 da Rodovia Castelo Branco, nos municípios de 

Barueri e Santana de Parnaíba (mapa 6) na zona oeste  (mapa 5) da Região 

Metropolitana de São Paulo (Mapa 7), liga-se ao centro de São Paulo por esta via 

até o Complexo Viário Heróis de 1932 (conhecido como Cebolão), pelas marginais 

Tietê e Pinheiros e, mais recentemente, pelo Rodoanel Mário Covas. Pela sua 

proximidade da cidade de São Paulo, com acesso facilitado pela Rodovia Castelo 

Branco, o residencial de Alphaville atraiu muitos moradores com hábitos tipicamente 

urbanos, que residiam na cidade de São Paulo (ROIPHE, 2007, p. 41).  
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Mapa 5.  Microrregião de Osasco. Divisão política e delimitação da área de       
expansão do projeto inicial de Alphaville. Fonte: Dualde (2009, p. 55) 
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Mapa 6. Área de Alphaville em Barueri (I) e Santana de Parnaíba (II).  
Fonte: Dualde (2009, p. 185) 
 

Constatou-se em campo que os novos condomínios avançam apenas na área 

do município de Santana de Parnaíba, inclusive sobre áreas remanescentes de mata 

atlântica. O mapa 7 nos apresenta a divisão municipal da Região Metropolitana da 

Grande São Paulo e de sua mancha urbana, além de destacar as rodovias que lhe 

dão acesso. Chamamos atenção a oeste para a SP 280 (Rodovia Castelo Branco) 

que corta Santana de Parnaíba, Barueri e Osasco que serve à população residente 

e frequentadora de Alphaville. 

Como já dito anteriormente, Alphaville constitui um conjunto empresarial, 

outro industrial e ainda outro residencial. Estes empreendimentos, construídos 

inicialmente como CHFs e depois também verticais, estende-se, como já descrito, 

entre as cidades de Barueri-SP e Santana de Parnaíba-SP, localizadas na Região 

Metropolitana de São Paulo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Barueri
http://pt.wikipedia.org/wiki/SP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santana_de_Parnaíba
http://pt.wikipedia.org/wiki/SP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Metropolitana_de_São_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Metropolitana_de_São_Paulo
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Mapa 7. Região Metropolitana de São Paulo. Fonte: IGC/USP (www.igc.usp.br)  

http://www.igc.usp.br/
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A presença dos muros constitui-se no primeiro fator de distinção desse 

espaço de moradia que figura como o primeiro empreendimento exclusivo no país 

destinado às classes médias altas e à elite. Alphaville é constantemente indicado 

como exemplo paradigmático do processo de segregação nas cidades, que 

apresenta a fortificação para isolar e segregar espacialmente os empreendimentos.  

É sobre o tema da segregação socioespacial no ensino de geografia de que vamos 

tratar em toda a segunda parte desta pesquisa. 
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Seção II 

DIDÁTICA E PEDAGOGIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA SOB O TEMA 

SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL UTILIZANDO OS CHFs COMO EXEMPLO 

Como se pretende trabalhar a segregação socioespacial, resolvemos 

apresentar a figura 1 (p. 49) a nossos alunos e, em seguida, resgatar alguns 

conceitos caros à Geografia que nos auxiliam na tarefa proposta. Escolheu-se os 

CHFs para aulas nos anos finais do ensino fundamental, pois o tema permite estudar 

conceitos contemporâneos da Geografia tais como lugar, espaço geográfico, 

segregação, região, etc. Também se constatou no trabalho em sala de aula na 

escola básica (ensinos fundamental e médio) que o fenômeno dos CHFs e a 

segregação socioespacial têm sido pouco explorados no nível de ensino. Além 

disso, notou-se carência teórica e de material didático de ensino básico envolvendo 

conceitos relacionados à nova geografia da periferia urbana, com a presença das 

elites nos CHFs e à desigualdade socioespacial no espaço urbano envolvendo seus 

territórios rede3. Foi empreendida uma revisão bibliográfica, desenvolveu-se este 

texto e algum material didático voltado ao professor e ao aluno do ensino básico.  

 

4. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA GEOGRAFIA  

4.1. Lugar  

 Na Geografia Humanística lugar é o espaço que se torna familiar ao indivíduo, 

é o espaço do vivido, do experenciado: 

Na experiência, o significado de espaço frequentemente se funde com 
o de lugar. "Espaço" é mais abstrato que "lugar". O que começa como 
espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que 
conhecemos melhor e o dotamos de valor [...] se pensamos no espaço 
como algo que permite movimento, então lugar é pausa; cada pausa 
no movimento torna possível que localização se transforme em lugar 
(TUAN, 1983, p. 6).  
 

 Para o geógrafo Milton Santos, o lado objetivo do conceito de lugar 

predomina, mas, como ser humano, o autor também admite o subjetivo e sua 

emotividade em sua definição de lugar:  

                                            
3
 Este e outros conceitos são comentados neste capítulo principalmente no item 4.4 (p. 69) 
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Lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual 
lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas 
é também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, 
através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da 
espontaneidade e da criatividade (SANTOS, 2006). 
 

 Além disso, ambas as correntes de pensamento geográfico concordam que o 

lugar é individualizado e se liga ao exterior. Portanto, para Suertegarai (2009), é 

importante estudar as duas dimensões do lugar: 1) sua estrutura interna, 

contextualização e compreensão de limites e 2) explicar seu arranjo e suas ligações 

com o exterior. 

 Sobre lugar, região e sociedade, quando em sala de aula nos anos finais do 

ensino fundamental, o professor pode pedir aos alunos que descrevam os pontos 

bons e ruins do lugar onde vivem no entorno dos CHFs da região, que inclui todos 

os Alphavilles de Santana de Parnaíba e de Barueri. Após a etapa inicial, os alunos 

podem relacionar algumas atividades produtivas escolhendo empresas de pequeno, 

médio e grande porte, nacionais ou estrangeiras. Ele mapeia tais pontos em mapas 

de escala local, nacional ou até mesmo global e, em seguida, os fluxos de 

importações e exportações entre unidades de empresas ou até mesmo de 

corporações transnacionais identificadas na área de estudo. O objetivo desta 

atividade é capacitar o aluno a compreender com um exemplo prático a nova 

configuração do espaço mundial em rede. 

 

4.2. Região 

 Em um exemplo bem prático, Berta Becker, comentando a ocupação 

amazônica, afirmou a respeito do conceito de região: 

 
Se a territorialidade é uma estratégia de poder para todos os atores, 
ela é mais atuante ao nível de conjuntos específicos de atores que 
constituem as regiões. [...] Propomos, assim, definir a região como 
um campo territorial que manifesta a emergência de um poder local 
específico que o quadro institucional procura legalizar. Em outras, 
palavras, região e regionalização resultam de uma relação entre 
processo coletivo e decisões tecnocráticas, prática social e prática do 
poder (BECKER 1990, p. 97). 
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 A redefinição do conceito de região sob a era da globalização chegou à 

Geografia Crítica e fica expressa na definição-comentário-desabafo de Milton 

Santos, transcrita abaixo:  

Quanto a nós, ao contrário, pensamos que: em primeiro lugar, o 
tempo acelerado, acentuando a diferenciação dos eventos, aumenta 
a diferenciação dos lugares; em segundo lugar, já que o espaço se 
torna mundial, o ecúmeno se redefine, com a extensão a todo ele do 
fenômeno de região. As regiões são o suporte e a condição de 
relações globais que de outra forma não se realizariam. Agora, 
exatamente, é que não se pode deixar de considerar a região, ainda 
que a reconheçamos como um espaço de conveniência e mesmo 
que a chamemos por outro nome (SANTOS, 2006, p. 246). 
 

O conceito atual de região compreende uma área formada por articulações 

particulares no quadro de uma sociedade globalizada. Essa região é definida a partir de 

recortes múltiplos, complexos e mutáveis onde se destacam, nesses recortes, elementos 

fundamentais, como a relação de pertencimento e identidade entre os homens e seu 

território, o jogo político no estabelecimento de regiões autônomas ante um poder 

central, a questão do controle e da gestão de um território (Gomes 1995 apud 

Cavalcanti, 2010, p. 104). Território este que se apresenta fragmentado e segregado 

com porções altamente tecnológicas e valorizadas (CHFs, Shoppings Centers, 

Empresas Transnacionais e etc.) e porções destinadas à população de baixa renda. 

 Cavalcanti (2010) explica que ao trabalharmos o conceito de lugar chegaremos 

ao conceito de região com os alunos do ensino fundamental. Grosso modo, a região 

seria um “lugarzão” na cabeça dos alunos da então 5ª série do Ensino Fundamental. A 

autora constatou, também, que os alunos pesquisados deram vários conceitos para o 

termo, quando interrogados por ela: Região do IBGE, Amazônia, regiões da cidade, 

etc. Assim, segundo a autora, o professor do ensino básico deve garantir a seus 

alunos que o conceito atual de região seja entendido como um componente de 

práticas socioespaciais, visto como expressão de uma totalidade social, na qual 

estão presentes todas as suas contradições. 

 

4.3. Paisagem e Espaço Geográfico  

 Cavalcanti (2010) lembra que os alunos entrevistados por ela idealizaram as 

definições de paisagem, e também as de natureza, quando perguntados:  
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Algumas informações que podem ser extraídas desses depoimentos 
são bastante significativas para apreender as ideias de natureza que 
têm os alunos. Destaco, inicialmente, a referência que eles fazem à 
beleza, bondade, amor, vida. Natureza é beleza, é bondade, é amor, é 
vida. Perpassa aqui uma imagem idealizada de natureza, uma imagem 
idílica. E é interessante notar que, tal como quando se 
manifestaram sobre paisagem, aqui também se expressaram de 
forma poética (“natureza me lembra, assim, da vida, da gente, das 
pessoas”). Aliás, percebe-se uma associação desses dois 
conceitos: paisagem e natureza. Ambos incluem, para eles, algo de 
idílico, de ideal, de espiritual até. E ambos [os conceitos] são, por 
eles, expressos na poesia, pois talvez a linguagem coloquial não tenha 
a forma adequada para expressar seu sentido mais abrangente ou 
profundo (CAVALCANTI 2010, p. 56 - grifos nossos). 

 

 Pode-se começar a aula com o conceito de paisagem do dicionário e, após isso, 

introduzir os demais, tanto da Geografia Humanística quanto da Geografia Crítica ou 

ainda da Fenomenológica, entre os que o professor da classe julgar necessários para 

trabalhar com seus alunos. O objetivo é que os alunos compreendam e incluam os 

aspectos que deixaram de fora nas definições do conceito de paisagem, pois, 

geralmente, os mais novos se esquecem dos aspectos feios e dos objetos criados pelo 

homem porque associam o conceito de paisagem ao de natureza, como vimos na 

citação de Cavalcanti (2010) acima. 

 Depois, para amarrar os conceitos de paisagem e de espaço geográfico, podem-

se analisar paisagens com os alunos para atingir o conceito de espaço geográfico. 

Partindo dos conceitos de lugar, região, sociedade e paisagem os alunos têm base para 

compreender o conceito de espaço geográfico. Na área de estudo (Alphaville) seria 

muito interessante procurar fotografias de álbuns de família, de museus, fotografias 

aéreas obliquas e verticais e imagens de satélite de épocas anteriores ao início da 

construção do condomínio. Depois, organizar o material e criar painéis com fotografias 

de diferentes datas de um mesmo local para que se note a mudança da paisagem 

através dos anos, que indica o trabalho cotidiano da sociedade humana na construção 

do espaço geográfico. 

 Vejamos a diferença entre os conceitos de paisagem e espaço, com base em 

Santos (2006): A paisagem é o conjunto de formas; o espaço são essas formas mais a 

vida. A paisagem é transtemporal (construção transversal); o espaço é sempre um 

presente (construção horizontal). A paisagem se caracteriza por distribuição de formas-
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objetos; o espaço resulta da intrusão da sociedade nas formas-objetos (as funções se 

modificam). A paisagem é um sistema material (muda com menor velocidade); o 

espaço é um sistema de valores (transforma-se permanentemente). Na paisagem 

coexistem formas de momentos históricos diferentes; no espaço formas da paisagem 

cumprem uma função atual necessária à sociedade.  

 De posse dessas explicações de Milton Santos, é possível trabalhar em sala de 

aula um exercício onde os alunos identifiquem a paisagem e apontem o espaço 

geográfico. Por exemplo: Um casarão colonial é um objeto na paisagem, mas 

certamente hoje sua função é outra: talvez como sede de uma empresa de serviços. O 

casarão continua na paisagem, mas a função atual que a sociedade local lhe deu é 

outra: esse é um exemplo de espaço geográfico. O trabalho com estes conceitos é 

muito interessante quando usamos exemplos do dia-a-dia dos alunos em seu próprio 

lugar de vida. 

 Concluímos citando Milton SANTOS (2006) que define o espaço geográfico, o 

objeto de estudo da Geografia, como um conjunto indissociável de sistemas de objetos 

e de sistemas de ações. Além disso, o mesmo autor afirma que a paisagem, a 

configuração territorial, a divisão territorial do trabalho, o espaço produtivo, as 

rugosidades e as formas-conteúdo são as categorias analíticas internas do espaço 

geográfico.  

 

4.4. Território, (des)territorialização, territorialidade e o CHF 

 Moreira (2009) afirmou que “a rede global é a forma nova do espaço”, 

portanto vejamos um pouco sobre Território. Há três territórios ideais:  

territórios-zona: lógica zonal, áreas e limites demarcados, sociedade 

enraizada, e organização em rede secundária;  

territórios-rede: lógica das redes, espacialmente descontínuos, dinâmicos com 

diversos graus de mobilidade, suscetíveis a sobreposições; e  

“aglomerados” indefinidos: mesclam territórios-zona e rede e é difícil 

identificar a lógica dominante e cartografar isso (COSTA, 2011, p. 288). O 

espaço antecede o território, pois ao se apropriar concreta ou abstratamente 

de um espaço (via representação), o ator “territorializa” o espaço (RAFFESTIN 

1993 apud CAVALCANTI, 2010).  
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 Outro autor também comenta as definições de território: 

Podemos resumir, então, falando de três “tipos ideais” em relação às 
formas de organização espaço-territorial: os territórios-zona, mais 
tradicionais, forjados no domínio da lógica zonal, com áreas e limites 
(“fronteiras”) relativamente bem demarcados e com grupos mais 
“enraizados”, onde a organização em rede adquire um papel 
secundário; os territórios-redes, configurados, sobretudo na 
topologia ou lógica das redes, ou seja, são espacialmente 
descontínuos, dinâmicos (com diversos graus de mobilidade) e mais 
suscetíveis a sobreposições; e aquilo que denominamos 
“aglomerados”, mais indefinidos, muitas vezes mesclas confusas de 
territórios-zona e territórios-rede, onde fica muito difícil identificar 
uma lógica coerentes e/ou uma cartografia espacialmente bem 
definida (COSTA 2011, p. 306. Grifos nossos). 
 

 O autor propôs a rede-território como tipo radical de território-rede:  Existiria 

mesmo [..] um tipo mais “radical” de território-rede que se aproximaria de uma noção 

de “rede-território”, tamanha a importância da rede na formação territorial, neste 

caso enquanto fluxo que se repete, ou seja, vinculada à ideia de territorialização pela 

repetição do movimento (COSTA 2011, p. 298). 

 CAVALCANTI (2010) pergunta: “qual é o conceito de território que ajudaremos 

os alunos a construírem?” E responde que “[...] trabalhar [...] na construção de um 

conceito de território como um campo de forças, envolvendo relações de poder, é 

trabalhar a delimitação de territórios na própria sala de aula, no lugar de vivência do 

aluno, nos lugares por ele percebidos (mais próximos – não fisicamente – do aluno); 

é trabalhar elementos desse conceito – territorialidade, linhas e nós, redes, tessitura, 

fronteira, limites, continuidade, descontinuidade, superposição de poderes, domínio 

material e não material – no âmbito do vivido pelo aluno.” Concluindo esta seção, é 

preciso adicionar mais um tema para discussão:  

 

[...] toda análise da organização econômica do espaço permite 
identificar formas simples e complexas que podem ser 
espacializadas valendo-se de expressões topológicas, como 
superfícies, regiões, fluxos e redes (THRIFT; OLDS, 1996), 
dependendo do tipo de atividade econômica que se considere e da 
escala de análise adotada. Essa visão tenta fugir àquela do 
tratamento setorial Primário, Secundário, Terciário ou Agricultura, 
Indústria e Comércio, que bloqueia o entendimento da diversidade da 

economia contemporânea (PIRES DO RIO, 2012, p. 157). 
 

 De acordo com Milton Santos o território, considerado como território usado, 
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é objeto de divisões de trabalho superpostas. Desse modo, a expressão divisão 

territorial do trabalho acaba sendo um conceito plural. Pode-se considerar também 

que cada atividade ou cada empresa produz a sua própria divisão do trabalho. Cada 

empresa, cada atividade necessita de pontos e áreas que constituem a base 

territorial de sua existência, como dados da produção e da circulação e do consumo: 

a respectiva divisão do trabalho terá essa manifestação geográfica. Visto assim o 

território aparecerá como uma espécie de rendilhado formado pelas respectivas 

topologias (SANTOS e SILVEIRA, 2008, p. 290-2).  

Os autores acabaram de descrever a nova conformação do território, que é o 

território-rede e explicam que a topologia deste novo tipo de território é “a 

distribuição no território de pontos de interesse para a operação dessa empresa” 

(SANTOS e SILVEIRA, 2008, p. 290-2) que é uma das principais características do 

território-rede. Além disso, podemos citar Beck, o qual criou o termo "topoligamia" 

que significa "casamento com vários lugares", válido para os ricos que possuem uma 

multiterritorialidade (COSTA, 2011, p. 30, 31, 77). Desta forma, conclui-se o 

raciocínio na medida em que utiliza...  

[...] o qualificativo 'desterritorializado' muito mais para os migrantes 
de classes subalternas em sua relação de exclusão (ou de inclusão 
precária [...]) na ordem socioeconômica capitalista, do que para as 
classes privilegiadas, onde desterritorialização muitas vezes 
confunde-se com mera mobilidade física (COSTA, 2011, p. 250-1). 
 

 Um exemplo de território-rede pode ser o de uma corporação transnacional 

(HP, Toyota, Coca-Cola, etc.) ou de um Poder Público (Membros de Governos) com 

determinados pontos frequentados por seus executivos (Centro Empresarial, Centro 

de Conferências, Aeroporto, Hotel, Matriz da Empresa, etc.) ligados por meio das 

linhas constituídas pelas vias de transporte de acesso rápido (avenidas preferencias, 

rodovias, aerovias) e telecomunicações (como a rede mundial de computadores). 

 Assim, este gancho permite abordar o assunto dos CHF e principalmente de 

Alphaville, grande exemplo de território-rede das corporações transnacionais, pois 

foi criado para atender às necessidades das empresas e dos executivos.  

 O quadro 1 elucida a diferença entre território convencional e território-rede e 

é muito útil ao professor na sala de aula. 



 

 73 

Território (convencional) Rede 

Intrínseco (mais introvertido) Extrínseca (mais extrovertida) 

Centrípeto Centrífuga 

Áreas, superfícies Pontos (nós) e linhas 

Delimita (limites) Rompe limites (fluxos) 

Enraizamento Desenraizamento 

Espaço areolar (“habitação”) Espaço reticular (“circulação”) (Berque) 

Espaço de lugares Espaço de fluxos (Castells) 

Métrica topográfica Métrica topológica, não-euclidiana (J. Lévy) 

Quadro 1. Diferença entre território convencional e rede. Fonte: Costa (2011, p. 288) 
 

 

 Ao encerrar o debate sobre a relação entre mobilidade e desterritorialização, 

Costa afirma que, assim como mobilidade não significa, compulsoriamente, 

desterritorialização, a imobilidade ou a relativa estabilidade também não significa, 

obrigatoriamente, territorialização […]: “Quem não participa dos movimentos 

“globais” e se situa numa condição mais “imóvel” – ou numa mobilidade insegura e 

“sem controle” – pode estar mais vulnerável à desterritorialização" (COSTA, 2011, p. 

252-3). 

 Às vezes surge na vida escolar um diálogo assim entre professor e aluno: 

 - “Por que você não vai estudar lá então, se é perto de sua casa? 

 - Naquela escola eu não vou [estudar]. Aquilo é uma prisão!!...” 

 Os movimentos dos alunos são limitados ou impedidos, por questões de 

segurança coletiva: “Trata-se de microespaços ou espaços onde se desdobram, na 

linguagem de Foulcault, micropoderes, capazes de des-territorializar as pessoas na 

sua imobilidade. As prisões talvez sejam o caso mais evidente” (COSTA, 2011, p. 

256). É claro que a escola não é uma prisão, ao contrário, ela é a agência da 

sociedade incumbida de formar as novas gerações como cidadãos capazes de 

exercer seus direitos e deveres. Mas, devido à sua estrutura rígida, muitas se 

assemelham mesmo a prisões, pois possuem muros altos, portões, grades, câmeras 

de monitoramento, alarmes, etc. 

 Se territorializar-se envolve relações de poder, concreto e simbólico, 

mediadas pelo espaço, ao controlá-lo, o que permite controlar processos sociais, fica 

evidente que, como toda relação de poder, a territorialização distribui-se 

desigualmente entre os sujeitos e/ou classes sociais e, portanto, sempre haverá, 

lado a lado, ganhadores e perdedores, controladores e controlados, territorializados 
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que desterritorializam em busca de outra territorialização sob seu comando e 

desterritorializados buscando outra reterritorialização, de resistência, distinta da 

imposta pelos seus desterritorializadores (COSTA, 2011, p. 259). Após esta citação 

nós só podemos imaginar a construção de CHFs nas cidades, as invasões dos 

grileiros em terras públicas, os grandes projetos do próprio governo (UHE), que 

acabam desalojando cidades, povos da floresta, animais, os pobres da periferia e 

etc. Territorializar-se significa também, hoje, construir e/ou controlar fluxos/redes e 

criar referenciais simbólicos num espaço em movimento, no e pelo movimento 

(COSTA 2011, p. 280). Para Castells  

“A principal diferença entre lugar e território seria a desarticulação 
física, ou melhor, a contiguidade espacial, ausente no caso dos 
fluxos e presente no caso dos lugares, espaços diversificados em 
termos de funções e expressões e dotados de forte memória coletiva 
e interação social” (COSTA 2011, p. 283). 
 

 Assim, introduzimos um segundo comentário: a desconcentração econômica. 

Percebe-se a pobreza associada à disponibilidade de recursos, “recurso” entendido 

como a própria dimensão espacial, o território como “recurso”, inerente à reprodução 

social. Dessa forma, partimos do pressuposto de que toda pobreza e toda exclusão 

social também é, em algum nível, exclusão socioespacial e, por extensão, exclusão 

territorial, que é a “desterritorialização”. A desterritorialização é entendida no sentido 

mais estrito, como exclusão, privação e/ou precarização do território enquanto 

“recurso” ou “apropriação” (material e simbólica) indispensável à nossa participação 

efetiva como membros de uma sociedade (COSTA 2011, p. 315). 

 Para o primeiro autor, a exclusão não existe... 

[...] rigorosamente falando, não existe exclusão: existe contradição, 
existem vítimas de processos sociais, políticos e econômicos 
excludentes; existe o conflito pelo qual a vítima dos processos 
excludentes proclama seu inconformismo, seu mal-estar, sua revolta, 
suas esperanças, sua força reivindicativa e sua reivindicação 
corrosiva. Essas reações [...] constituem o imponderável de tais 
sistemas, fazem parte deles ainda que os negando (MARTINS, 1997, 
p. 14 APUD COSTA, 2011, p. 316-7). 

 

 Uma outra visão para exclusão: 
A Exclusão não é uma ausência de relação social, mas um conjunto 
de relações sociais particulares da sociedade tomada como um todo. 
Não há ninguém fora da sociedade, mas um conjunto de posições 
cujas relações com seu centro são mais ou menos distendidas: 
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antigos trabalhadores que se tornaram desempregados de modo 
duradouro, jovens que não encontram emprego, populações mal 
escolarizadas, mal alojadas, malcuidadas, mas consideradas etc. [...] 
(CASTEL 1998[1995]:568-9 apud COSTA, 2011, p. 318).  

 

 E para Costa (2011) que chama os excluídos de “aglomerados” de exclusão: 

[...] Por isso, sem ignorar a força de fatores de ordem cultural, 
enfatizaremos aqui a dimensão socioeconômica das dinâmicas de 
exclusão, pelo simples fato de que é ela quem responde melhor, 
hoje, pela formação daquilo que estamos denominando 
“aglomerados” e processos de “territorialização precária” COSTA, 
2011, p. 319). 
 

 A mobilidade da indústria refere-se, em última instância, à deseconomia de 

escala/aglomeração. Quando ultrapassa o nível ideal de aglomeração, o efeito da 

concentração sobre o preço do espaço se inverte e se torna alto e antieconômico. 

Daí, para fugir da deseconomia, as indústrias migram para áreas novas, onde, 

formam novas concentrações e, com o passar do tempo, repetem a deseconomia, 

numa constante migração. A facilidade da relocalização propiciada pela tecnologia 

atual dos meios de transferência entra com forte dose de influência crescente, 

levando as indústrias a se espalharem por pequenas cidades e no espaço rural, 

favorecendo a fusão do campo e da cidade, da indústria e da agricultura, que 

multiplica as agroindústrias (MOREIRA, 2009, p. 104). 

 E como ligar este fato aos CHF na cabeça dos alunos do ensino básico?  Os 

CHFs existem porque o preço dos terrenos do centro da cidade ficou muito caro 

para a instalação de moradias de tão elevada extensão territorial. Dessa forma, o  

capital comanda a produção do espaço:  

É esta racionalidade do preço do dinheiro que passa a comandar a 
organização do espaço. E é a geografia a ciência que estuda tal 
organização. Daí que seu núcleo de referência seja a teoria da 
localização. A teoria de localização vira a designação geral que 
recebe todos os modelos referidos à organização racional do espaço, 
ou espaço visto a partir da racionalidade do mercado indicado no 
lugar central ocupado pela cidade (MOREIRA, 2009, p. 111). 
 

De acordo com Mendes (2011, p. 21) é por meio do território e da territorialidade que 

se torna possível configurar a análise de determinada realidade espacial, em diversas 

escalas, inclusive a formação de um bairro. Além disso, o referido autor assim define a 

territorialidade: 
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A territorialidade pode ser definida, portanto, como conjunto de 
relações variadas. Evidentemente, é possível considerar seus 
agentes formadores, sociedade - espaço - tempo, para fortalecer o 
conceito. Dessa forma, tem-se a territorialidade como conjunto de 
relações que ocorrem no território, a partir de uma configuração 
espacial, sobre a qual a sociedade age em períodos de tempos mais 
ou menos longos (MENDES, 2011, p. 28). 
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5. O ESTUDO DAS DESIGUALDADES EM DIFERENTES ESCALAS 

GEOGRÁFICAS 

Este capítulo trata das desigualdades e segregações que ocorrem no espaço 

geográfico urbano que envolvem a sociedade (desigualdades socioespaciais) e que 

envolvem o meio ambiente (socioambientais). Porém, sabe-se que há diversas 

escalas geográficas para um fenômeno e é por este motivo que faremos um estudo 

partindo da escala local, depois regional (nacional) e terminaremos com a escala 

mundial.  

 É possível aplicar estes conhecimentos em sala de aula no ensino básico, 

nas diversas escalas geográficas desde a local até a escala mundial. Na escala 

geográfica local pode-se trabalhar com os alunos como os CHF modificam a vida 

das pessoas que moram em seu entorno na periferia urbana. A primeira menção é 

sobre o território e a expressão de domínio e poder é a presença do CHF quando se 

instala geograficamente na periferia já habitada pelos pobres, desterritorializa-os e 

territorializa capital e mobiliário da classe dominante:  

[...] territorializar-se pode ser tanto um processo de autofechamento 
(como nas chamadas gated communities americanas ou nos 
condomínios fechados brasileiros) quanto de isolamento que 
fazemos dos outros (como nas prisões, nos campos de concentração 
e, de alguma forma, nos guetos - que podem também ser, por outro 
lado, uma forma de auto-enclausuramento) (COSTA, 2011, p. 260). 

 

 Abaixo o autor explica o que seria territorializar-se e desterritorializar-se, o 

que toca nas questões do controle do território e na resistência dos pobres a perder 

seu território, imposta pelos dominantes, o que chama de reterritorialização: 

[...] O que importa aí é quem delimita ou controla o espaço de quem, 
e as consequências deste processo. Neste caso, deter o controle 
seria territorializar(-se). Perder o controle seria desterritorializar(-
se). Quando somos nós que definimos o território dos outros, de 
forma imposta, eles não estão de fato se territorializando, pois ser 
“territorializado” por outros, especialmente quando completamente 
contra nossa vontade e sem opção, significa desterritorializar-se. 
Assim, “reterritorialização” implica um movimento de resistência – à 
desterritorialização imposta pelo movimento de territorialização 
comandado por outros (COSTA, 2011, p. 262 – grifos nossos). 

Há exemplos práticos de desigualdades locais para estudo em sala de aula. 

Vejamos isto nos próximos dois itens deste capítulo. 
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5.1. Morro Santa Marta - Rio de Janeiro (RJ) – Escala Local 

 Vem-nos à lembrança o fato ocorrido no Rio de Janeiro, onde o poder público 

cercou a favela do Morro Santa Marta, fato relatado no documentário de curta 

duração “Arquitetura da Exclusão”, dirigido por Daniel LIMA (2010): 

"Arquitetura da Exclusão" propõe um questionamento sobre os 
muros, visíveis e invisíveis, que permeiam os centros urbanos. Nesta 
proposição, o Morro Santa Marta, primeira favela a ser cercada por 
muros construídos pelo Estado do Rio de Janeiro, e o carnaval 
carioca apresentam-se como situações potentes da nossa realidade 

e imaginário.” Categoria: Sem fins lucrativos/ativismo.  Licença 

padrão do YouTube. Duração: 15m 27s. 

 Comentário do filme Arquitetura da Exclusão, sobre os muros na favela do 

morro Santa Marta (Rio de Janeiro). “O Haiti é aqui?”...  

[…] Este curta mostra como funciona a política de exclusão social em 
Santa Marta, no Rio de Janeiro, e como as políticas implantadas 
pelos governantes silenciam o que de fato a população do morro 
quer. A construção do muro de contenção, a imposição do toque de 
recolher e a proibição de escutar certos tipos de música foram 
impostas de cima para baixo e sem que os afetados pelas políticas, 
ou seja, aqueles que de fato moram em Santa Marta, fossem 
escutados, ou mesmo que suas opiniões fossem levadas em conta. 
[...] o curta também mostra como este mesmo fato tem interpretações 
distintas por diferentes brasileiros. 
http://marx21.com/2010/11/07/o-haiti-e-aqui/#more-2701. 
Disponibilizado em 7 nov. 2010. Acesso: 25 ago. 2012 

 

Figura 5. Muro entre a favela do morro Santa Marta e o Corcovado (vista superior). 
Fonte: vídeo Arquitetura da Exclusão (LIMA, 2010). 
 

http://www.youtube.com/activism
http://marx21.com/2010/11/07/o-haiti-e-aqui/#more-2701
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Figura 6. Muro entre a favela do morro Santa Marta e o Corcovado (vista inferior). 
Fonte: vídeo Arquitetura da Exclusão (LIMA, 2010) 
 

Após o vídeo pode-se debater com os alunos: 
O que o diretor quis dizer com a pergunta: “O Haiti é aqui?” Justifique. 
Houve alguém no vídeo que conseguiu entender o espírito da pergunta? 
Que tipo de cidadão consegue entender este tipo de pergunta?  
O mesmo pode ser feito com a questão: “O Rio de Janeiro continua negro?” 

Figura 7. Localização da favela do morro Santa Marta. Fonte: G1 (2007). 

 

Na escala local os bairros da cidade do Rio de Janeiro são um exemplo da 

questão implícita no vídeo: é a violência que envolve as comunidades carentes tanto 

de lá (Haiti) quanto de cá (Morro Santa Marta). 
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 Mapa 8. Número de Ocorrência de Homicídio por AP entre 2001 e 2006 
 Fonte: Rivero (2009, p. 13) 

 

 O número de homicídios por Área de Planejamento na cidade do Rio de 

Janeiro (mapa 8) evidencia que as áreas periféricas ocupadas por favelas são mais 

violentas. O mapa 9, que delimitou a área de maior ocorrência de homicídios por 

bairros do município, mostra que a concentração dos crimes ocorreu nas regiões 

norte, nordeste e leste, densamente povoadas, de baixa renda e com moradias 

precárias (RIVERO e RODRIGUES, 2009).  

 Mapa 9. Homicídios por bairro de ocorrência e favelas em áreas de concentração de     
vítimas por residência: Rio de Janeiro (2002-2006). Fonte: Rivero (2009, p. 20) 

 

 

 
 
Legenda 
AP: Área de Planejamento 
 
AP1 = Classe Média Baixa – 
Centro histórico 
AP2 = Classe alta e média alta 
– Área costeira e cêntrica 
AP3 = Classe média e baixa – 
próxima do subúrbio 
AP4 = Classe alta e média alta 
– área rica em expansão 
AP5 = Classe baixa – subúrbio 
afastado 
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 Desta forma, os dois mapas indicam o fato já constatado de que a violência e 

assassinatos são mais fortes nas áreas onde vive a população de baixa renda, 

Porém, tal população, obrigada a viver nos piores espaços da cidade, que são as 

favelas que ocupam os morros do Rio de Janeiro, onde faltam espaço físico digno e 

serviços essências negados pelo Estado, além de outros direitos que retiram destas 

pessoas a condição de cidadãos plenos. 

 Nesse sentido, os fenômenos da criminalidade e da violência na atualidade 

podem ser encarados sob as perspectivas sociológica e econômica. Adorno (2002) 

explica que as causas da violência e da criminalidade assentam-se historicamente 

na exclusão socioeconômica e na violência urbana. O autor demonstra que as bases 

sociais e políticas da sociedade brasileira foram historicamente caracterizadas pelo 

clientelismo e pelas relações hierárquicas estamentais que foram se modificando 

com a penetração da moderna sociedade de classes, o que aprofundou as 

desigualdades regionais e a concentração da riqueza sob o controle dos 

cafeicultores, dos proprietários rurais e da nova classe de empresários industriais. 

 

5.2. Santos e São Vicente – Escala Local 

 Ainda na escala local, pode-se trabalhar uma atividade a respeito da Baixada 

Santista. O município de Santos apresenta alguns bolsões de pobreza, locais onde 

predominam a concentração de favelas e cortiços como a Zona Noroeste, os morros 

e a região central (Mapa 10). A maior área de assentamento subnormal é o Dique da 

Vila Gilda, um conglomerado de oito favelas ligadas por becos e labirintos: Caminho 

São Sebastião, Caminho Divisa, Capela, São José, Mangue Seco, Vila Telma, 

Butantã e Vila Mansur (RANKING 2003 apud Novo Milênio 2005). 

O Dique da Vila Gilda separa-se do Município de São Vicente pelo Rio do 

Bugre, cuja margem está ocupada por favelas, como o Dique do Sambaiatuba, além 

do antigo Lixão. Pesquisa realizada pela Universidade de Santos (UNISANTOS) 

registrou população na área de cerca de vinte e dois mil pessoas no primeiro 

semestre de 2003. A Prefeitura criou em 1997 o “Programa de Congelamento de 

Favelas”, para fiscalizar e monitorar o desenvolvimento das favelas; conta com uma 

parceria do Ministério Público e da Companhia Habitacional da Baixada Santista 
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(Cohab), possuindo uma equipe permanente de dez pessoas (MALZONE, 20003 

apud Novo Milênio 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mapa 10. Mapa sem escala da inclusão e exclusão social em Santos (SP).  

  Fonte: Novo Milênio (2005) 
 

A atividade discente no ensino básico pode incluir várias análises socioespaciais e, 

como por exemplo, mas não somente: 

 A geografia da inclusão e exclusão social: o aluno pode 

relacionar a cada região do município a predominância de cada 

categoria de inclusão: alta a baixa inclusão e alta a baixa 

exclusão social. 

N 
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 Após o trabalho de análise inicial, procurar as causas desta 

organização espacial inclusiva ou excludente e elaborar 

reflexões, análises, conclusões e propostas de melhoria da 

situação. 

  

5.3. Brasília, Modelo Precursor na Esfera Pública – Escala Regional  

Plano Piloto (Brasília), fausto e riqueza. Ceilândia: pobreza e 
descaso. Águas claras: planejamento? Qual mesmo? Edifícios altos, 
condomínios fechados, exclusão social total... Guará: segregação 
nordestina... O Brasil se encontra ali? Ou o nordeste está ali? 
(AFONSO, 2011). 

Como vimos anteriormente, os CHF surgiram no Brasil nos anos 1970, mas 

um fato de escala muito maior, que ocorreu na segunda metade da década de 1950, 

foi precursor em alguns sentidos de muitas características dos CHF: a construção de 

Brasília e a consequente mudança da Capital Federal do Rio de Janeiro para o 

Planalto Central de Goiás. Ocorreu um isolamento geográfico do governo que saiu 

da litorânea e densamente povoada cidade do Rio de Janeiro com milhões de 

habitantes e se dirigiu ao até então despovoado Planalto Central. Ali houve uma 

segregação entre o governo em seu centro decisório (Plano Piloto) e o povo 

localizado nas periferias.  

Após a saída da elite governante da burocracia de Estado para o interior do 

país em 1960, seguiu-se na década de 1970 a fuga das elites econômicas do centro 

urbano de São Paulo, carregado com todos os problemas já citados, para se alojar 

na periferia aberta, onde foi construída uma cidade financeira, industrial e depois 

residencial, que foi Alphaville, o primeiro CHF brasileiro. As citações a seguir 

explicam melhor o assunto ora tratado: 

Brasília e Alphaville compõem o processo de reordenamento do 
espaço imposta pela modernização capitalista-industrial no país. A 
primeira propiciou a integração da Região Centro-Oeste ao conjunto 
urbano-industrial do Sudeste. Também representam um isolamento 
estratégico do governo em local sem as pressões populares; e que 
sua construção e ocupação expressou as contradições da sociedade 
brasileira. O processo de integração nacional foi um passo 
fundamental para o avanço do capitalismo industrial no Brasil e 
Brasília teve um papel fundamental nisso. Já Alphaville representou, 
15 anos depois, uma estratégia que reordenamento do território para 
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o abrigo de setores mais avançados da produção industrial, foi em 
um momento em que a “acumulação fordista” (fundamental para 
explicar Brasília) vai deixando de ser preponderante (COELHO, 
Gustavo de Oliveira Coelho de. Comunicação pessoal, 2013). 
  
A construção de Brasília acarreta, de forma direta ou indireta, 
juntamente com a ascensão industrial de São Paulo, a emergência 
de uma nova arquitetura territorial e de novas centralidades. Pouco a 
pouco Brasília vai retirando do Rio de Janeiro a centralidade do 
poder, isto é, das ordens e da natureza pública com as quais o 
território deveria ser regulado. São Paulo, por sua vez, vai subtraindo 
ao Rio de Janeiro o comando da economia, assumindo, graças a 
uma indústria capaz de abastecer e equipar um Brasil relativamente 
unificado pelos transportes, a produção das ordens econômicas e a 
regulação econômica do território. Brasília tende a se instalar como 
metrópole política e São Paulo como metrópole econômica, enquanto 
ambos esses papéis vão minguando na antiga capital imperial e 
republicana (SANTOS e SILVEIRA, 2008, p.267). 

 
 Enquanto Brasília roubou a cena política, São Paulo roubou a cena 

econômica, como afirma o texto acima. Mas, observando no detalhe da escala local, 

muitas empresas migraram do centro de São Paulo para Alphaville, como indústrias, 

serviços financeiros, comerciais e etc. para suas dependências. Assim, estas duas 

desconcentrações (a política e a econômica) serão analisadas a partir de agora. 

 Vamos iniciar o comentário a partir da desconcentração política, e nós 

acrescentaríamos a demográfica também, citando o barão Haussmann, prefeito de 

Paris na época de Napoleão III (Luís Bonaparte), que promoveu um 

“embelezamento estratégico” naquela cidade na década de 1860 para impedir 

barricadas e dificultar o controle das ruas por amotinados. Para facilitar a repressão, 

o barão criou largas avenidas e ruas para ligar os quarteis mais rapidamente aos 

bairros operários. Sua medida final foi promover o encarecimento dos alugueis no 

centro parisiense para expulsar os operários para a periferia da cidade (VESENTINI, 

1987, p. 49).  

 Didática e pedagogicamente a última medida do barão Haussmann esclarece 

o motivo do preço dos alugueis ser tão alto em determinados bairros das cidades. O 

alto preço é político e tem o mesmo objetivo em todos os lugares do planeta: afastar 

os “indesejáveis” que não têm condições de pagar para morar naquele local de alto 

custo de moradia. É uma medida político-administrativa e econômica, que se reflete 

na geografia da exclusão e na desigualdade socioespacial.  
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 Além desta triste medida geoeconômica existem as formas de controle físico 

do território: o embelezamento da cidade de Paris, a reforma urbana do centro do 

Rio de Janeiro no princípio do século XX, a construção de Brasília e a “melhoria 

estética” dos bairros aonde os CHF chegam, todos têm o mesmo objetivo de afastar 

os pobres, como vimos em várias bibliografias. Além disso, os CHF tiram a fluidez do 

espaço com suas fortalezas, dificultam a circulação pela região por causa das 

muralhas, mudanças no arruamento, calçamento e outros fatores.  

 Dentre os atores sociais que intervêm no espaço urbano citamos os 

empresários do ramo do mercado imobiliário, tanto públicos quanto privados, dentre 

os quais incorporadores e construtores de CHF, que desempenham importante 

papel na produção e organização desse espaço. Essa gestão territorial privada, que 

torna as elites donas de grandes porções de espaços privilegiados provoca grandes 

desigualdades socioespaciais e socioeconômicas, como apontado por Miño (1999 e 

2004), Dacanal (2004), Santos (2006), Galvão (2007), Moura, (2008), Santos e 

Silveira (2008) e Dualde (2009). 

 George (1983) define as cidades-satélites como um grande conjunto  
 

[...] construído fora do perímetro urbano anterior num local 
predeterminado por uma planificação da implantação urbana, longe 
da massa construída anteriormente e separado dela por zonas 
expressamente reservadas a espaços não construídos, este grande 
conjunto constitui uma cidade nova. Quando planejado ao mesmo 
tempo para moradia e para atividades associadas, ele se torna uma 
cidade-satélite” (GEORGE, 1983, p. 103). 
 
A ideia de criar cidades novas, que apareceu pela primeira vez no 
plano de reorganização da grande Londres depois da Segunda 
Guerra Mundial, decorre do desejo de descentralizar os organismos 
urbanos sobrecarregados. Por conseguinte, a cidade nova, ao 
contrário do subúrbio clássico, deve fixar grupos de população, 
oferecendo-lhes tudo o que for essencial para sua existência; eles 
devem ter, pois, no mesmo lugar, empregos, fornecimento das 
mercadorias necessárias e serviços públicos de todo tipo (GEORGE, 
1983, p. 105). 
 

 Concluindo este raciocínio percebe-se que as cidades-jardins, as cidades-

satélites e os CHF, citando-os pela ordem cronológica de surgimento, conduzem às 

desconcentrações populacional, política e da produção econômica. Mas, enquanto 

as cidades-jardim foram dotadas de infraestrutura para servir à classe operária 
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inglesa no século XIX e as cidades-satélites criadas para amontoar o povo em torno 

de Brasília, separando-o do centro de poder, os CHF incrustam-se na periferia pobre 

modificando sua rotina, sua paisagem e seu ritmo de vida, introduzindo uma radical 

segregação social, espacial, econômica e ambiental. 

Mapa 11. As cidades-satélites do Distrito Federal. Fonte: About Brasília (2012) 

 

  
 Figura 8. Brasília. Foto e fonte: Afonso (Junho/2011).  
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 Alguma semelhança com os CHF (figura 8)? Nas largas avenidas? Nos 

calçamentos tão estreitos que tornam quase impossível andar a pé na região do 

entorno desses condomínios?  

Figura 9. Vista de Ceilândia Norte. Foto e fonte: Afonso (2011).  

  

Visando à Copa do mundo de futebol de 2014 o governo brasileiro lançou 

sites informativos sobre onde haverá eventos esportivos e o site sobre Brasília tem o 

endereço <www.aboutbrasilia.com>. Ao usar este site, o professor pode fazer 

interdisciplinaridade com Língua Estrangeira Moderna (LEM) na modalidade inglês, 

também com matemática ao ler e interpretar a tabela e transformá-la em gráfico na 

planilha de cálculo (via computadores do Acessa Escola ou em aulas de 

matemática),  demografia, nas aulas de Geografia e democracia nas aulas de 

filosofia e sociologia, pois o site informa que as cidades-satélites (figura 9) não têm 

prefeito e seus administradores são indiretamente escolhidos pelo governador 

distrital, o qual é eleito pelo povo. Os textos, a tabela 4 e o mapa 11, transcritos 

abaixo estão disponíveis no site e tanto podem ser acessados no laboratório de 

informática da escola ou impressos e distribuídos aos alunos para um 

aprofundamento da compreensão a respeito das diferenças demográficas que 

existem em Brasília – DF: 

“Are satellite cities really cities?  
No. The Federal District can't be divided in cities [...]. In Brazil, a city 
(or, more precisely, a municipality) is a member of the Federation, 

http://www.aboutbrasilia.com/
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with independent Executive (mayors) and Legislative (councilmen) 
Powers. The Federal District is divided in Administrative Regions. 
Each satellite city is an Administrative Region. They are ruled by an 
Regional Administrator, appointed by the Governor of the 
Federal District. Likewise, laws of the Administrative Regions are 
voted by the Legislative Assembly of the Federal District4” (grifos 
nossos). 
 

Tabela 4. What are the Administrative Regions of the Federal District? 

 Administrative Regions  Total Area (km²)  Population  Density (hab/km²) 

 RA 1 Brasília  472,12 (8,1%)  198.422 (9,6%) 420 

 RA 2 Gama  276,34 (4,7%)  130.580 (6,3%) 472,5 

 RA 3 Taguatinga  121,55 (2%)  243.575 (11,8%) 2.003,9 

 RA 4 Brazlândia  474,83 (8,2%)  52.698 (2,5%) 110,9 

 RA 5 Sobradinho  572,59 (9,8%)  128.789 (6,2%) 224,9 

 RA 6 Planaltina  1.534,69 (26,5%)  147.114 (7,1%) 95,8 

 RA 7 Paranoá  853,33 (14,7%)  54.902 (2,6%) 64,3 

 RA 8 Núcleo Bandeirante  80,43 (1,3%)  36.472 (1,7%) 453,4 

 RA 9 Ceilândia  230,33 (3,9%)  344.039 (16,7%) 1.493,6 

 RA 10 Guará  45,46 (0,7%)  115.385 (5,6%) 2.538,1 

 RA 11 Cruzeiro  8,9 (0,15%)  63.883 (3,1%) 7.177,8 

 RA 12 Samambaia  105,7 (1,8%)  164.319 (8,0%) 1.554,5 

 RA 13 Santa Maria  215,86 (3,7%)  98.679 (4,8%) 457,1 

 RA 14 São Sebastião  383,71 (6,6%)  64.322 (3,1%) 167,6 

 RA 15 Recanto das Emas  101,22 (1,7%)  93.287 (4,5%) 921,6 

 RA 16 Lago Sul  183,39 (3,1%)  28.137 (1,3%) 153,4 

 RA 17 Riacho Fundo  56,02 (0,9%)  41.404 (2,0%) 739 

 RA 18 Lago Norte  66,08 (1,1%)  29.505 (1,4%) 446,5 

 RA 19 Candangolândia  6,61 (0,1%)  15.634 (0,7%) 2.365,2 

 Distrito Federal  5.789,16 (100%)  2.051.146 (100%) 354,3 

Fontes: Companhia Energética de Brasília – CEB;  Conselho Nacional de Política 
Fazendária – CONFAZ; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH/GDF 
  

 O professor pode pedir que os alunos comparem as figuras 8 e 9 com a 

tabela 4 (densidade demográfica) e busquem outros dados em pesquisas em grupo 

ou individuais tais como: renda, postos de saúde, número e tipos de escolas e outros 

dados para cada uma das regiões administrativas que compõem o Distrito Federal. 

Assim, por meio do exemplo do estudo de caso do Distrito Federal os alunos podem 

                                            
4
As cidades satélite são realmente cidades?  

Não. O Distrito Federal não pode ser dividido em cidades [...]. No Brasil, uma cidade (ou, mais 
precisamente, um município) é um membro da Federação, com o [Poder] Executivo independente 
(prefeitos) e Poderes Legislativos (vereadores). O Distrito Federal é dividido em Regiões 
Administrativas. Cada cidade-satélite é uma Região Administrativa. Eles são governados por um 
Administrador Regional, nomeado pelo Governador do Distrito Federal. Da mesma forma, as leis 
das regiões administrativas são votadas pela Assembleia Legislativa do Distrito Federal (grifos 
nossos). 
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compreender que os conceitos de generalização de dados escondem as reais 

condições de vida das populações carentes do entorno de Brasília e que este tipo de 

erro nos dados acontece em muitos outros tipos de análises geográficas ou 

geoeconômicas que envolvam dados estatísticos e geoestatísticos. É possível fazer 

uma interconexão com outras áreas onde existem muros no mundo ampliando a 

escala de discussão do tema: Ceuta, Melila, fronteira dos EUA com o México, 

Palestina e outras mais a critério do professor, inclusive os muros dos CHFs. 

Vejamos alguns exemplos que também poderão ser estudados em sala de aula no 

ensino básico. 

 

5.4. Os muros da vergonha – Escala Global 

 Na escala geográfica internacional pode-se trabalhar assuntos abordando a 

injustiça socioeconômica mundial em vários locais, tais como o tema dos muros, 

cercas e barreiras à imigração “ilegal” nos países desenvolvidos (mapa 12).  

Mapa 12. Walled World: “Muros da exclusão no mundo” 
Fonte:< http://www.plikomat.pl/img/walled-world-0535/ >. Acesso em: 12 Ago. 2012.   
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Ao analisar em detalhes o mapa 12 temos uma rica oportunidade de lançar 

pesquisas (preferencialmente em grupo) aos alunos do ensino básico (As sugestões 

abaixo foram criadas pelo autor desta pesquisa com base no mapa acima e no 

conhecimento do assunto em anos de trabalho com o tema em sala de aula. Todas 

as sugestões e críticas construtivas são benvindas). 

 

A – DMZ Korea (Área Desmilitarizada entre Coreia do Norte e Coreia do Sul): Alunos 

do ensino fundamental (9°ano) e médio (3° ano) podem pesquisar as causas ainda 

na Guerra Fria da guerra entre as Coreias, guerra esta ainda não concluída 

oficialmente por Tratado de Paz. Infelizmente, no momento do fechamento desta 

pesquisa as tensões entre as duas Coreias e entre os EUA são as mais elevadas 

desde o final do conflito armado em 1953; 

 

B – Australias Northern Approach (Fronteira Norte Australiana): como um país 

desenvolvido na região (podemos lembrar com os alunos a regionalização mundial 

entre Norte e Sul) tanto Austrália como Nova Zelândia podem ser destinos 

potenciais e reais da imigração legal e ilegal das massas de população da Ásia de 

Sudeste, geograficamente próxima; 

 

C – The Fence (A Cerca/O Muro): muitos chamam de “muro da vergonha” entre EUA 

e México, que é, talvez o mais impopular dos muros, só rivalizando com o muro 

existente na Palestina (G). Muitos milhares de latino-americanos, inclusive 

brasileiros, utilizam esta rota de entrada ilegal nos EUA. Cremos que pesquisas 

sobre as razões das migrações, o perfil dos migrantes e também a relação 

desempenho da economia dos EUA/entrada de imigrantes pode levar a acalorados 

debates a respeito desse tema; 

 

D – EU Maritime Borders (Fronteiras Marítimas da União Europeia): é a arriscada 

rota de entrada das populações africanas em território europeu. Pode-se proceder a 

pesquisas de cunho semelhante à feita para o grupo da fronteira C (EUA/México) 

para este grande centro de atração de imigração legal e também ilegal; 
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E – Melilla e Ceuta Fences (Cercas de Ceuta e Melila): Os enclaves espanhóis no 

Marrocos também são rota de entrada para a União Europeia. Sugerir aos alunos 

uma revisão da história africana e das conquistas espanholas (e dos demais países 

europeus que empreenderam o Imperialismo – ou neocolonialismo – na África), além 

do que já foi proposto para os grupos das fronteiras C e D. 

 

F – Schengen Borders (Fronteiras de Schengen): espaço de livre circulação de 

pessoas para quase todos os países membros da União Europeia (mais a Suíça, 

como membro associado desde 2008). Não se incluem ainda neste tratado Bulgária, 

Chipre e Romênia. Possuem legislação própria, embora façam parte do espaço 

Schengen, Dinamarca, Irlanda e Reino Unido (EUROPA, 2009). 

 

G – Palestinian Wall (O muro da Palestina): este conflito milenar é um dos mais 

polêmicos e o professor pode pedir que os alunos pesquisem o assunto resgatando 

a História do local. Isto requer um levantamento desde a Antiguidade para que a 

análise da grande escala histórica, que compreende também os interesses das 

potências europeias do neocolonialismo (a partilha da região entre franceses, 

ingleses e as concessões territoriais feitas por eles às elites locais)¸ permite uma 

clara compreensão do tema na atualidade. 

 

Ainda existe no canto inferior esquerdo do mapa três textos em inglês, que 

fazem muito sentido nas aulas de Geografia sobre o tema: 

 

Worlds top 50 Quality of Life cities (As 50 cidades de maior qualidade de vida no 

mundo): percebe-se por sua distribuição que todas elas estão nos países 

desenvolvidos do Norte. Isso pode ser uma das razões para a imigração legal ou 

ilegal das populações dos países do Sul; 

 

Heavily guarded border zone (Zona fronteiriça intensamente vigiada): por razões de 

imigração ilegal e talvez também por defesa contra tráficos de drogas ou entrada de 

terroristas estas fronteiras de países do Norte são muito bem guardados e os alunos 
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podem pesquisar as formas tecnológicas pelas quais estas fronteiras são vigiadas, 

além de outros temas para pesquisa e debate inclusive geopolítico neste tema; 

 

Switzerland voted in 2005 for the membership to the Schengen community and will 

become “Schengen-country” soon (A Suíça votou em 2005 para a adesão à 

comunidade Schenger e logo se tornará um “país-Schengen”): já foi explicado em F 

(p. 91). 

 

Retomando a análise do mapa, em sala de aula o professor do ensino básico 

pode organizar painéis com fotografias dos muros citados no texto e no mapa, bem 

como localizar outros muros no mapa acima ou criar novos mapas com trabalhos de 

equipes de alunos ou recorrer à internet para mostrar fotografias de cada muro. Aqui 

mostramos na figura 10 o muro entre Israel e Palestina (mapa 12, letra G; mapa 

13). Nota-se que saímos da escala mundial e voltamos à escala local, porém bem 

distante fisicamente de nossa realidade, mas próxima quanto à violência e aos 

espaços de exclusão, ou como diria Costa (2011), as territorializações e 

desterritorializações, que ele chamou de aglomerados de exclusão, sinônimo de 

exclusão social e pobreza:  

O termo “aglomerado” serve assim tanto para definir 
“conjuntos, agrupamentos” em geral – de onde provêm 
concepções como as de „aglomeração humana” ou “urbana”, 
quanto para significar “amontoamento”, um tipo de 
agrupamento em que os elementos estão “ajuntados 
confusamente”. Esta é, aproximadamente, a noção aqui 
proposta para aglomerados de exclusão, espécie de 
“amontoados” humanos instáveis, inseguros e geralmente 
imprevisíveis na sua dinâmica de exclusão”(COSTA, 1997, p. 
148 APUD COSTA 2011, p. 314). 
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Figura 10. Detalhe do muro entre Palestina e Israel. 
Fonte:http://pimentacomlimao.wordpress.com/2010/11/14/derrubar-o-muro-na-
palestina/ acesso: 9 set 2012 

Mapa 13. Os muros na Palestina. Fonte: Blog Heródoto (Antônio Boix, 2012)  
 

O morro Santa Marta no Rio de Janeiro e os árabes na Palestina foram  

cercados por muros; geograficamente distantes, ambas comunidades, dentre muitas 

outras, sofrem a mesma medida: impedir o acesso dos pobres a áreas restritas.  
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Dessa forma, os muros e cercas são uma forma drástica de controlar o fluxo 

e, em última instância, a vida dessas pessoas.  Park (1925) apud Costa (2011, p. 

244), afirmou sabiamente que movimento é liberdade. Portanto, quando a pessoa ou 

comunidade é cerceada em seus deslocamentos e em suas decisões grandes ou 

pequenas, ela se sente refém ou prisioneira daquela condição que não consegue 

solucionar de modo independente. O território a controlar é em rede, pois é onde 

ocorre a circulação. Se o Estado controla a circulação das pessoas, ele controla 

todas as pessoas em sua liberdade e as confina em seu lugar. Esses muros são o 

método mais drástico de controlar a vida das pessoas ao controlar a circulação e, 

em última instância, todo o território: 

 
Trata-se agora muito mais de controlar linhas e pontos, ou melhor, 
fluxos e conexões, em síntese, redes, do que de controlar zonas e 
fronteiras, os “territórios-zona” num sentido mais tradicional. Mas 
como a carga imaterial desses fluxos é o que domina, e pode-se 
conectar a rede desde posições ou locais muito distintos, torna-se 
muito mais difícil e complexo o controle territorial (COSTA, 2011, p. 
270-1). 

 
 Portanto, quando a “ameaça” é muito grande, os governantes e os agentes 

privados (mercado imobiliário) recorrem à drástica solução de implantar muros e 

cercas, que podem separar nações desenvolvidas das não desenvolvidas no mundo 

e em cada municipalidade separar os ricos que moram nos CHF dos pobres do 

restante da periferia.  
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Considerações Finais 

Após este trajeto sobre a questão dos CHF e desigualdade social analisando 

o Alphaville de Barueri e Santana de Parnaíba (SP) percorremos uma jornada de 

aprendizado que suscitou novos questionamentos. Da revisão histórico-geográfica, o 

que mais nos marcou no capítulo sobre as evoluções da propriedade particular foi o 

aspecto legal dos CHFs, motivo de debates ainda inconclusos entre renomados 

juristas brasileiros. Nós, sob a perspectiva da Geografia (desigualdades 

socioespaciais e socioeconômicas) temos convicções de que os CHF se constituem 

em uma das muitas manifestações da injusta sociedade capitalista contemporânea.  

Consequentemente, quando a crise econômica se manifestou após os dois 

choques do petróleo (1973 e 1979), a crise da dívida externa e a hiperinflação que 

vivemos de 1980 ao fim dos anos 1990, acabaram com a capacidade do Estado de 

criar infraestrutura urbana em praticamente todo o país. Coube, então, ao setor 

privado (incorporadoras e construtoras) o papel de planejamento e ordenamento 

territorial nas grandes e médias cidades para instalar e servir eficientemente aos 

CHF no nosso outrora subdesenvolvido e endividado país.   

Infelizmente, ligado ao subdesenvolvimento de um país populoso, de mal 

formados (escola básica e profissional) e desempregados habitantes das cidades, 

naquela mesma época dos anos 1980 e 1990, os índices de segurança pública 

também pioraram. Estes fatos foram muito bem aproveitados pelas construtoras e 

vendedoras de propriedades em CHFs. Isso levou muitos brasileiros das classes alta 

e média alta a se isolarem dentro de suas fortificações que vêm se multiplicando 

pelo país.  

Mas o Brasil melhorou, os governos readquiriram capacidade de investir e a 

criminalidade foi combatida, mas eis que aconteceu algo pior no final de 2012: a 

guerra entre o crime organizado e as forças de segurança pública em vários estados 

do país vitimou a muitos e reforçou o medo na sociedade brasileira e incrementou o 

“sonho” de morar em um lugar seguro. Bom seria numa utopia (?) que as cidades 

brasileiras não tivessem muros de nenhuma espécie, nem nas casas de ninguém¸ 

nem houvesse CHF, pois todos seriam iguais... Será que posso sonhar? Muitos 
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sonharam com a queda do muro de Berlim... Quando será que os muros vão cair 

nos CHF? Nas casas de nossas cidades? No Morro Santa Marta? Entre os países 

desenvolvidos e os subdesenvolvidos? Na Faixa de Gaza? Entre as cidades em 

Israel, a sofrida Terra Santa?... E as favelas, quando deixarão de existir? Não por 

incêndios, mas por que a Constituição e a legislação pertinente (territorial urbana e 

de meio ambiente) serão respeitadas no Brasil? Voltando à realidade... uma 

urbanização bem planejada deve ser aquela que privilegia a maioria da sua 

população, evidenciando o grau de desenvolvimento do seu povo. Uma cidade 

aberta enriquece a experiência humana elevando o respeito e a cidadania. 

A respeito da segunda seção desta pesquisa gostaríamos de afirmar que a 

criação das propostas de atividades (capítulo 5) foi apenas um começo, um ponto de 

partida para debates entre os pares da escola básica (e quem sabem com os alunos 

da escola básica?) e da Universidade. Para isso estamos pensando em montar um 

blog, talvez com apoio da Universidade (por que não?) para trocar experiências na 

sala de aula com os materiais aqui propostos e com muitos outros que vão fluir por 

meio da internet. O Ensino de Geografia envolve conceitos, mas também inclui o uso 

de mapas e nós o utilizamos em nossas aulas no ensino básico como uma das 

ferramentas disponíveis para proporcionar uma melhor aprendizagem de Geografia.  

  Finalizando estas palavras, utilizamos o CHF de Alphaville como pretexto 

para criar esta pesquisa talvez por fazer parte de nossa realidade e por ser o mais 

antigo do Brasil. Mas, na atualidade, diante da realidade urbana, esse tipo de 

empreendimento se expande cada vez mais e, em consequência, os impactos que 

representam em vários aspectos da vida urbana são inúmeros, como ressaltamos no 

decorrer do estudo. Longe de haver esgotado o assunto proposto na pesquisa, 

tendo em vista a amplitude e complexidade do tema, o presente trabalho 

representou tão somente uma tentativa de abordar a questão a partir de alguns 

parâmetros escolhidos, sem deixar de reconhecer a existência de inúmeras outras 

possibilidades de análise do mesmo, que poderão ser motivo de pesquisas futuras. 

 

 

 



 

 97 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

About Brasilia. Disponível em http://www.aboutbrasilia.com/maps/satellite-cities.html. 
Acesso: 1 set 2012 

ADORNO, Sérgio. Exclusão socioeconômica e violência urbana. Sociologias [online]. 
2 0 0 2 ,  n .  8 ,  p p .  8 4 - 1 3 5 .  I S S N  1 5 1 7 - 4 5 2 2 .  D i s p o n í v e l  e m :  

< http://dx.doi.org/10.1590/S1517-45222002000200005>. Acesso em: 22 jan 2011.  

AFONSO, Kaki. As Cidades-satélites de Brasília. Disponível em: 
<http://kakiafonso.blogspot.com.br/2011/06/cidades-satelites-de-brasilia-da-serie.html>. 
Acesso em: 1 set. 2012 

ALPHAVILLE. Alphaville urbanismo. Disponível em: <http://www.alphaville.com.br>. Acesso 
em 03 de maio de 2009. 

ALPHAVILLE. Empreendimentos no Brasil. Disponível em: 
<http://www.alphaville.com.br/portal/empreendimentos>. Acesso em: 29 abr. 2013.  

ANDRADE, Liza M. S. de. Agenda verde x agenda marrom: Inexistência de princípios 
ecológicos para o desenho de assentamentos urbanos. Dissertação (Mestrado). Brasília: 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília. Brasília: 2005. Disponível 
em:<http://pt.scribd.com/doc/50709025/8-Metodologia-do-Trabalho-Cientifico-e-Orientacao-
de-TCC-Agenda-Verde-X-Agenda-Marrom> Acesso em: 8 mai 2012.  

ANDRADE, Manuel Correia de. Geopolítica do Brasil. São Paulo, Ática. 1989. 

ARCHELA, Rosely Sampaio; THÉRY, Hervé. Orientação metodológica para construção e 
leitura de mapas temáticos. Confins [Online], 2008 (3). Disponível em: 
<http://confins.revues.org/3483>. Acesso em 23 set. 2011. 

BARBOSA, Luciana Antunes. Alguns apontamentos da história dos condomínios 
habitacionais no Brasil. On-line: Webartigos, 2011. Disponivel em: 
<http://www.webartigos.com/artigos/alguns-apontamentos-da-historia-dos-condominios-
habitacionais-no-brasil/74941/>. Acesso em: 16 jul. 2012. 

BECKER, Bertha K. Amazônia. São Paulo: Ática. 1990. 

BICUDO, Pedro Marino. Loteamentos Fechados e Condomínios Deitados. In: REIS, 
Nestor Goulart. Brasil: Estudos sobre Dispersão Urbana. São Paulo: FAU – USP, 2007. 

BLAKELY, E. J.; SNYDER, M. G. Fortress America: gated communities in the United 
States. Washington D.C.: Brookings Institution Press, 1997. 

BOIX, A. Oriente próximo, la situacion actual. Blog Heródoto. Disponível em: 
<http://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com.br/2012/02/oriente-proximo-la-situacion-actual-
de_15.html>. Acesso em: 9 set. 2012 

BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura moderna, Lei do 
Inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: FAPESP, 1998. 

BONFIM, Uraci Castro. Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército. 
(Ensino a distância). Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Rio de Janeiro: 
ECEME, 2005. Disponível em: 
<http://www.ensino.eb.br/cpeceme/docs/03_INTRO_GEOPOLITICA_2011.pdf>. Acesso em: 
31 dez 2012. 

http://www.aboutbrasilia.com/maps/satellite-cities.html
http://dx.doi.org/10.1590/S1517-45222002000200005%3e.
http://www.alphaville.com.br/portal/empreendimentos
http://confins.revues.org/3483


 

 98 

BRASIL (REPÚBLICA FEDERATIVA). Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965). Código 
Florestal. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2012/Lei/L12651.htm#art83>  

BRASIL (REPÚBLICA FEDERATIVA). Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.> 
Acesso em:  26 dez. 2012. 

BRASIL (REPÚBLICA FEDERATIVA). Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais : geografia / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/ 
SEF, 1998.  

BRASIL (REPÚBLICA FEDERATIVA).  Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio): Parte IV - Ciências Humanas e suas 
Tecnologias / Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Brasília: MEC. 2000. Disponível 
em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2012. 

BRASIL (REPÚBLICA FEDERATIVA). Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código Civil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 
dez. 2012. 

BRASIL (REPÚBLICA FEDERATIVA). Lei de proteção à vegetação nativa. Lei nº 12.651, de 
25 de maio de 2012 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771.htm  

CALDEIRA, Tereza Pires do Rio. Cidade dos Muros: crime, segregação e cidadania em São 
Paulo. São Paulo: Ed.34/Edusp, 2000.   

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A (re) produção do espaço urbano. São Paulo: Edusp, 2004. 

CASTELLS, M. A questão urbana. São Paulo: Paz e Terra, 1983. 

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA: A PSICOGENÉTICA E O 
CONHECIMENTO ESCOLAR. In: Caderno Cedes, Campinas, vol. 25, n. 66, p. 209-225, 
maio/ago. 2005. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v25n66/a05v2566.pdf>. 
Acesso em: 14 jul. 2011. 

CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, Escola e Construção de Conhecimentos. 16ª 
Ed. Campinas: Papirus, 2010.  

CIA CITY. Sobre a Cia City. Disponível em <http://www.ciacity.com.br/novo/index.php>. 
Acesso em 27 abr. 2013. 

CORREA, Roberto Lobato. O espaço urbano. São Paulo: Ática, 1989. 

COSTA, Heloisa Soares de Moura (org.). Novas Periferias Metropolitanas – A expansão 
metropolitana em Belo Horizonte: Dinâmica e especificidades no Eixo Sul. Belo Horizonte, 
Editora Arte: 2006. 

COSTA, Rogério Haesbaert da. Territórios Alternativos. São Paulo : Contexto, 2a ed. 1a 
reimpr. 2009. 

_________________________. O mito da desterritorialização. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 6ª ed. 2011. 

DACANAL, Cristiane. Acesso restrito: reflexões sobre a qualidade ambiental percebida por 
habitantes de condomínios horizontais. 175f. 2004. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 
Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. 2004. 
Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art83
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art83
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771.htm
http://www.ciacity.com.br/novo/index.php


 

 99 

<http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/brc/33004137004P0/2004/dacanal_c_me_
rcla.pdf >. Acesso em: 20 mar. 2011. 

DAVIS, Mike. Cidade de Quartzo. Escavando o Futuro em Los Angeles. São Paulo: Scritta 
Editorial, 1993. 

Dorothy Stang. (Verbete Wikipédia). Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Stang>. Acesso em 8 set. 2012.  

DUALDE, Ricardo. A utilização da renda fundiária no financiamento das cidades 
brasileiras: estudo de relações-chave em municípios da área metropolitana de São Paulo. 
Universidade de São Paulo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU). Tese 
(Doutorado). São Paulo: USP/FAU, 2009. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16139/tde-29032010-094411/pt-br.php>. 
Acesso em: 3 mai. 2012 

FERRAZ, H., A violência Urbana. São Paulo: Ed. João Scortech, 1994. 

Física sem Mistérios. Figura do Espectro eletromagnético e destaque para o visível.  
Disponível em: http://fisicasemmisterios.webnode.com.br/products/ondas-
eletromagneticas/productscbm_772629/9/. Acesso em: 14 mar. 2012  

EUROPA. O espaço e a cooperação Schengen. Síntesis da legislação da UE. 
Disponível em: < 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_
persons_asylum_immigration/l33020_pt.htm> Disponibilizado em 3 Ago. 2009. 
Acesso em: 1 mai. 2013. 

GALVÃO, Altair Aparecido. Condomínios Horizontais Fechados: segregadores ou 
segregados? Um estudo de caso no município de Maringá, PR. Dissertação de 
Mestrado (Geografia). Maringá: UEM, 2007. Disponível em: 
http://www.pge.uem.br/novo/teses/pdf/aagalvao.pdf. Acesso: 2 abr. 2012 

GEHRKE, Henrique. Loteamentos fechados. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Faculdade de Direito. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Ciências Jurídicas e Sociais). Porto Alegre: UFRGS, 2011. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31316/000780420.pdf?sequence=1.> 
Acesso em: 26 dez. 2012. 

GEORGE, Pierre. Geografia urbana. Tradução do Grupo de Estudos Franceses de 
Interpretação e Tradução (GEFIT). São Paulo: Difel, 1983. 

GIRARDI, Eduardo Paulon. Proposição teórico-metodológica de uma cartografia 
geográfica crítica e sua aplicação no desenvolvimento do atlas da questão agrária 
brasileira. Tese (doutorado). Presidente Prudente: UNESP, Faculdade de Ciências e 
Tecnologia. 2008. Disponível em: 
<http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/downloads/Tese_Eduardo_Girardi.zip>. Acesso em: 8 
set. 2012. 

_______________________. Atlas da questão agrária no Brasil. Disponível em: 
<http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/downloads.htm>. Acesso em: 8 set. 2012. 

GODARD, Jean-Luc (Direção). ALPHAVILLE, UNE ETRANGE AVENTURE DE LEMMY 
CAUTION. França, 1965: 95 minutos, colorido. Distribuidora: Europa Filmes.  

GOMEZ, Rodrigo Nieto. Les conséquences geopolitiques pour le Mexique de la politique 
états-unienne de Homeland Security. Hérodote: revue de géographie et de géopolitique, 

http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/brc/33004137004P0/2004/dacanal_c_me_rcla.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/brc/33004137004P0/2004/dacanal_c_me_rcla.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Stang
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16139/tde-29032010-094411/pt-br.php
http://fisicasemmisterios.webnode.com.br/products/ondas-eletromagneticas/productscbm_772629/9/
http://fisicasemmisterios.webnode.com.br/products/ondas-eletromagneticas/productscbm_772629/9/
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_pt.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_pt.htm
http://www.pge.uem.br/novo/teses/pdf/aagalvao.pdf
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31316/000780420.pdf?sequence=1.
http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/downloads/Tese_Eduardo_Girardi.zip
http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/downloads.htm


 

 100 

n°123. Amérique Latine: Nouvelle Géopolitique (quatrieme trimestre, 2006). Disponível em: 
<http://www.herodote.org/spip.php?article257>. Acesso em: 25 de maio de 2011. 

Guia Newsville, ano III, n.° 3. Barueri (SP): Newsville, 1998. 

Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC) da Universidade de São Paulo (USP). 
Mapa da Região Metropolitana de São Paulo. Disponível em <http:// 
www.igc.usp.br>. Acesso em: 23 set. 2012.  
 

LACOSTE, Yves. A Geografia – isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. 
Tradução: Maria Cecília França. Campinas: Papirus, 3a ed. 1993. 

LÉFÈBVRE, Henri. O Direito à Cidade. Tradução: T. C. Netto. São Paulo: Documentos, 
1969. 

LÉFÈBVRE, Henri. O Direito à Cidade. Tradução: Rubens Eduardo Frias. São Paulo: 
Moraes, 1991. 

LIMA, Daniel (Direção). Arquitetura da exclusão. Brasil: 2010. 15m27s, colorido. 
Distribuidora: Secretaria de Audiovisual - Ministério da Cultura (Brasil). Também disponível 
em: <http://www.youtube.com/watch?v=nUZBkMDm8zU>. Acesso em: 28 ago 2012. 

LIMA Jr., J. Rocha.  Planejamento do Produto no Mercado Habitacional.  Boletim Técnico 
da Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia de Construção Civil. 
BT/PCC/110).1993. 

LOBO, Durval. O Uso da Terra. Rio de Janeiro: Conquista, 1958. 

LOJKINE, J. O estado capitalista e a questão urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1981.  

LOPEZ, Robert. Um novo apartheid – altas muralhas para cidades de ricos. Revista 
Atenção, n°. 5, São Paulo, 1996. 

Madrugada foi tranquila no Dona Marta. Portal G1. 4 outubro 2007. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,MUL144410-5606,00 
MADRUGADA+FOI+TRANQUILA+NO+DONA+MARTA.html>.  Acesso em: 1 ago 2012.  

MAGNOLI, Demétrio. O que é geopolítica. São Paulo, Brasiliense, 4a ed. 1994. 

MARTINELLI, Marcello. Curso de Cartografia Temática. São Paulo: Contexto, 1991. 

MARX, Karl. O Capital: critica da economia política. Tradução de Regis Barbosa e Flávio R. 
Kothe. São Paulo: Nova Cultural,1996. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 26a ed. 
2001. 

MENDES, Antônio Eliston. Periferias na cidade de São Paulo: o caso do Jardim Ângela 
e do Jardim Riviera. Dissertação de mestrado (Geografia). Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP). São Paulo: PUC-SP, 2011. 

MIÑO, Oscar Alfredo Sobarzo. A Segregação socioespacial em Presidente Prudente: 
análise dos condomínios horizontais. Dissertação de mestrado (Geografia). Faculdade de 
Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista (UNESP). Presidente Prudente. 
1999. 

_________________________. Os Espaços da sociabilidade segmentada: a produção 
do espaço público em Presidente Prudente. Tese de Doutorado. (Geografia). Faculdade de 
Ciências e Tecnologia Universidade Estadual Paulista (UNESP): 2004. Disponível em 

http://www.igc.usp.br/
http://www.youtube.com/watch?v=nUZBkMDm8zU


 

 101 

<http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bpp/33004129042P3/2005/sobarzomino_o
a_dr_prud.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2012. 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Direito das coisas: Propriedade. Aquisição da 
propriedade imobiliária. In: Tratado de Direito Privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955. 

MOREIRA, Ruy. Da região à rede e ao lugar: a nova realidade e o novo olhar geográfico 
sobre o mundo. In.: Moreira, Ruy. Para onde vai o pensamento geográfico? Por uma 
epistemologia crítica. São Paulo: Contexto. 2009. 

MOURA, Gerusa Gonçalves. Vizinhança (in)desejada: um estudo em Uberlândia/MG. Tese 
de Doutorado (Geografia). Uberlândia: UFMG, 2008. Disponível em: 
<http://www.ig.ufu.br/sites/ig.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/Anexos_Tese24Gerusa.pdf> 
Acesso em: 2 abr. 2012.  

MUNFORD, Lewis. The City in history, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1961. 

NOVO MILÊNIO. Baixada Santista/temas – Agenda 21. Câmara e Agenda 21 Regional. 
http://www.novomilenio.inf.br/baixada/bs001e10.htm#Figura 3.23  

O massacre de Eldorado dos Carajás. (Verbete Wikipedia). Disponível em 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Eldorado_dos_Carajás>. Acesso em: 9 set. 2012.   

ODUM, E. P. Fundamentos de Ecologia. 6a ed. Tradução de António Manuel de Azevedo 
Gomes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.  

PARENTE, A. Alphaville: a Capital da Dor. Resenha comemorativa dos 30 anos do 
filme dirigido por Jean-luc Godard (1965-1995). Disponível em: 
<http://www.ipv.pt/forumedia/3/3_fi1.htm>. Acesso: 26 mar 2011. 

PASCALE, A. Atributos que configuram qualidade às localizações residenciais: uma 
matriz para clientes de mercado na cidade de São Paulo. Dissertação (Mestrado). São 
Paulo: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo: 2005. 

PEREIRA, Paulo César Xavier. Reestruturação imobiliária em São Paulo (SP): 
especificidade e tendência. In: SILVEIRA, Rogério L. L. da.; PEREIRA, Paulo C. X.; UEDA, 
Vanda.(Orgs.). Dinâmica imobiliária e reestruturação urbana na América Latina. Santa Cruz 
do Sul: Edunisc, 2006. 

PIRES DO RIO, G. A espacialidade da economia: superfícies, fluxos e redes. In: CASTRO, I. 
E., GOMES, P. C. C., CORREA, R. L. (Orgs) Olhares geográficos: modos de ver e viver o 
espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. p.155-87. 

REIS FILHO, Nestor Goulart. O processo de urbanização: a propósito do Programa de 
Cidades de Porte Médio. Cadernos de pesquisa do LAP, São Paulo, n° 11, jan/fev, 1996. 

RIVERO, Patrícia Silveira; Rodrigues, Rute Imanishi. Segregação territorial e violência no 
Município do Rio de Janeiro. Rio de Janiero: IPEA – FAPERJ, 2009. Apresentação de 
Slides. Disponível em:  
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/09_06_03_apresentacao01.ppt 

acesso: 22 mar 2011. 

ROIPHE, Sandra Regina. Uma análise da evolução do programa de necessidades nas 
residências do Alphaville residencial 10.  Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.  
Universidade de São Paulo (Dissertação: Mestrado em Arquitetura). São Paulo: FAU-USP, 
2007. Disponível em:< http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-20052010-
085947/publico/DISSERTACAO_COMPLETA.pdf>. Acesso em 22 out 2011.  

SANTOS, M. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 2000. 

http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bpp/33004129042P3/2005/sobarzomino_oa_dr_prud.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bpp/33004129042P3/2005/sobarzomino_oa_dr_prud.pdf
http://www.ipv.pt/forumedia/3/3_fi1.htm
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/09_06_03_apresentacao01.ppt
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-20052010-085947/publico/DISSERTACAO_COMPLETA.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-20052010-085947/publico/DISSERTACAO_COMPLETA.pdf


 

 102 

SANTOS, M. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4. ed. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.  

SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: Território e sociedade no início do 
século XXI. São Paulo: Record, 11ª ed. 2008. 

SÃO PAULO (ESTADO). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: 
Ciências Humanas e suas tecnologias. São Paulo: SEE, 2010. Disponível em: 
<www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/43/Files/CHST.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2012. 

SÃO PAULO (ESTADO). Secretaria de Estado da Educação. Caderno do Professor, ens. 
méd., 1a S., v. 1. Ciências humanas e suas tecnol.: Geografia. São Paulo: SEE, 2009. 

SÃO PAULO (ESTADO). Secretaria de Estado da Educação. Caderno do Aluno, ensino 
médio, 1a Série, volume 1. Ciências humanas e suas tecnologias: Geografia. São Paulo: 
SEESP/FDE, 2010. 

SÉGUIN, E. 2001. Estatuto da cidade: uma esperança de inclusão. Disponível em: 
<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/7111-7110-1-PB.htm>. Acesso em: 7 
dez. 2010.  

SILVA, Rones Borges. A segregação socioespacial urbana em Presidente Prudente (SP). 
Revista da Católica. Uberlândia, v. 1, n. 2, 2009. p. 81-104.  Disponível em: 
<http://www.catolicaonline.com.br/revistadacatolica/artigosv1n2/07-GEOGRAFIA-02.pdf>. 
Acesso em: 10 mai 2012 

SILVEIRA, María Laura. Por que há tantas desigualdades sociais no Brasil? In: 
Albuquerque, Edu Silvestre (org.). Que País é esse? Pensando o Brasil Contemporâneo. 
São Paulo: Globo, 2005, p. 141-178. 

SOUZA, José Gilberto de; KATUTA, Ângela Massumi. Geografia e conhecimentos 
cartográficos: A cartografia no movimento de renovação da geografia brasileira e a 
importância do uso de mapas. 1ª edição: São Paulo: UNESP, 2001. 

SPOSITO, Maria Encarnação B. Loteamentos fechados em cidades médias paulistas. In: 
SPOSITO, Eliseu S.; SPOSITO, Maria Encarnação B.; MIÑO, Oscar S. (Orgs.). Cidades 
médias: produção do espaço urbano e regional. São Paulo: Popular, 2006. 

THÉRY, H. et al. Atlas do trabalho escravo no Brasil. São Paulo: Amigos da Terra, 2009.  
Disponível em: <http://amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Atlas-do-Trabalho-
Escravo.pdf>. Acesso em: 7 set. 2012.  

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais. São Paulo: Atlas, 2001. 

VESENTINI, José William. A Capital da Geopolítica. São Paulo, Ática, 2a ed. 1987. 

VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Nobel, 2001. 

WAISELFISZ, Júlio Jacobo. Mapa da Violência 2011: Os jovens do Brasil. São 
Paulo/Brasília: Instituto Sangari/Ministério da Justiça. 2010. Disponível em: 

<http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2011/MapaViolencia2011.pdf>. Acesso em: 22 mar. 
2011. 

________________________. Mapa da Violência 2012: Os novos padrões da violência 
homicida no Brasil. São Paulo: Instituto Sangari. 2011. Disponível em: 
<http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/mapa2012_web.pdf> Acesso em: 15. Set. 
2012. 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/43/Files/CHST.pdf
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/7111-7110-1-PB.htm
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2011/MapaViolencia2011.pdf
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/mapa2012_web.pdf


 

 103 

WAISELFISZ, Júlio Jacobo; RIBEIRO, Cristiane. Mapa da Violência 2012: homicídio de 
mulheres no Brasil. Mapa do Brasil: Taxa de Homicídio por Área: SP. (Consulta on line) 
Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br>. Acesso em: 16 set. 2012. 

WILLIAMS, R. O campo e a cidade na história e na literatura. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1989.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 104 

Anexo A (Proposta de artigo) 

RODRIGUES, Jailton Aparecido; SOUZA, Gustavo de Oliveira Coelho de 

(Orientador). Atividades de Geografia para alunos do ensino básico 

 

  Este texto traz material didático de ensino básico sobre o assunto dos 

Condomínios Horizontais Fechados (CHF) e conceitos a eles relacionados, como a 

nova geografia da periferia urbana, com a presença das elites, inaugurada pelo 

modelo Alphaville e os territórios rede. 

 Como hipóteses seria possível estudar o fenômeno geográfico dos CHF a 

ponto de fazer uma tradução didática de alguns conceitos e compartilhar com 

professores e alunos do ensino básico, com base em Miño (1999; 2004), Dacanal 

(2004), Galvão, (2007), Moura (2008) e Dualde (2009). Esperamos ter cumprido esta 

desafiadora tarefa. 

 

I. Considerações didático-pedagógicas 

 Prezado(a) professor(a), antes das atividades gostaríamos de fazer um 

pequeno resumo para que você conheça as ideias didático-pedagógicas de três 

pensadores preocupados com o processo ensino-aprendizagem: Pestalozzi, Piaget 

e Vygotsky. Depois, há um pequeno trecho sobre a educação geográfica com 

comentários sobre leiturização cartográfica e escalas (cartográfica e geográfica). No 

fim estão as atividades que propusemos para você utilizar na preparação de suas 

aulas e esperamos que sejam proveitosas a você.  

 

Pestalozzi e o intuísmo 

 Segundo Zanatta (2005, p. 166-181), o pedagogo e educador suíço Johann 

Pestalozzi (1746-1827) foi pioneiro da reforma educacional, pois buscou descobrir 

as leis do desenvolvimento da criança inspirado na educação não-repressiva de 

Rousseau. Ele propôs uma educação intelectual, prática e moral/religiosa e um 

método indutivo de ensino baseado na percepção sensorial, cuja base é “a lição das 

coisas”. O ensino era feito com ajuda de objetos depois gravuras, desenhos, escritas 

e leituras. Pestalozzi valorizou a Geografia, pois a excursão colocava o aluno em 
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contato direto com a natureza, observando a paisagem de sua realidade, fazendo o 

trabalho de campo, utilizando mapas e gráficos, tão essenciais no aprendizado da 

Geografia.  

 Para Pestalozzi o professor buscaria material e inspiração para suas aulas na 

realidade do meio do aluno nos temas de topografia, geografia física e política e em 

todas as obras do homem na superfície da terra. Considerou a natureza o centro do 

currículo e o reformulou na escola elementar. Reforçou aritmética, desenho, 

geografia, canto e linguagem por julgá-las essenciais ao desenvolvimento intelectual 

da criança e influenciou as propostas de ensino do geógrafo alemão Karl Ritter que 

evitava as informações desnecessárias em seus textos. 

 As ideias de Pestalozzi na escola brasileira chegaram por Rui Barbosa em 

1880, tradutor do manual “Primeiras lições de coisas”, publicado em 1886. Barbosa 

documentou uma nova orientação pedagógica e colocou os professores brasileiros 

em contato com Pestalozzi ao elaborar a Reforma Geral do Ensino embasado no 

método intuitivo para a renovação didático-pedagógica do ensino primário. O maior 

avanço na proposta metodológica de Barbosa foi a Geografia, pois a considerou a 

mais indicada aos interesses e motivações do dinamismo físico e psicológico das 

crianças, fiel a Pestalozzi. Barbosa também criticou os livros de geografia editados 

no Brasil, pois desconsideravam a nossa realidade. Por tudo isto, ele é considerado 

o precursor da Escola Nova.  

 As ideias pedagógicas de Pestalozzi são da Pedagogia tradicional, a 

Pedagogia Intuitiva, à qual a principal crítica foi à passividade do aluno em assimilar 

conhecimentos transmitidos utilizando apenas os sentidos. Faltou a Pestalozzi 

esclarecer como a criança desenvolve o pensamento abstrato, mas representou um 

avanço no ensino de geografia na escola fundamental. 

 

Piaget e o construtivismo  

 Castellar (2005) explica as ideias de Piaget, segundo o qual a aquisição do 

conhecimento é um processo de autoconstrução contínua por esquemas e 

assimilação de novos aspectos da realidade onde acontecem a assimilação e a 

acomodação: que são polos de equilibração do pensamento da criança, a qual 

aprende por representação na primeira infância, ou seja, por imitação e participação 
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em jogos. Os desenhos da criança são o significante e o que ela pensa sobre seus 

desenhos é o significado. Quando perguntamos “o que você desenhou mesmo ai?” 

temos, na maioria das vezes, respostas que nos surpreendem, mas que têm grande 

significado para seus pequenos autores. 

 A aprendizagem é um processo de interação social, no que há grande 

semelhança com as ideias de Vygotsky. A criança se encontra com objetos do 

ambiente e com noções transmitidas no seu meio social, os transforma e assimila às 

estruturas mentais: do equilíbrio surge um conflito que leva a um novo equilíbrio. 

 

Vygotsky e o socioconstrutivismo  

 Cavalcanti (2010) expõe as ideias de Vygotskky e afirma que o aprendizado 

ocorre, segundo o autor, por formação de conceitos. Este é um processo criativo, 

orientado para a resolução de problemas e que se firma por volta dos 12 anos, 

quando a criança já realiza abstrações, mas depende de seu meio social que pode 

ajudar ou dificultar seu desenvolvimento integral. 

 As três fases no processo de formação de conceitos: 

 Conglomerado vago e sincrético de objetos isolados (até oito anos)  

 Pensamento por complexos (8 a 11 anos) 

 Formação de conceitos (por volta dos 12 anos)  

 O processo de formação de conceitos cotidianos é ascendente e o de 

conceitos científicos é descendente. Por isso, Vygotsky recomenda que o 

desenvolvimento de um conceito por parte do professor (formação ascendente) 

alcance certo nível para que a criança seja capaz de absorver o conceito científico 

geográfico ou sociológico correlato (formação descendente).  

 Cavalcanti (2010) lembra que nós professores precisamos ter isso muito bem 

claro em nossas mentes ao planejarmos nossas aulas, pois nosso desafio docente é 

provocar a dialética entre conhecimentos cotidianos e acadêmicos para potencializar 

novos conhecimentos, cuja divisão da aula pode ser assim esquematizada: 

 O professor inicia a aula sondando conhecimentos prévios dos alunos; 

 Depois organiza e estrutura o conhecimento da classe; 
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 A seguir, o complementa com atividades onde há conhecimentos 

científicos; 

 Finalmente, avalia a turma, obtém o retorno do aprendizado e 

estabelece as formas e tópicos que serão retomados com os alunos que não 

atingiram os objetivos esperados com a aula. 

 

II. Educação Geográfica 

 De acordo com Castellar (2005), as ideias da psicologia genética adaptadas 

às aulas no ensino básico fundamentam a educação geográfica devido às noções 

que estruturam a linguagem cartográfica porque há interação entre o exterior e o 

interior da pessoa; o raciocínio estabelece relações com as representações 

simbólicas (desenhos do lugar de vivência: rua, escola, moradia, etc.); o 

pensamento simbólico envolve a compreensão da função dos símbolos e signos na 

linguagem geral da sociedade e na Geografia por meio da Cartografia Escolar, que é 

a linguagem dos mapas. 

 Portanto, para desenvolver o raciocínio geográfico, necessitamos do auxílio 

da Cartografia por meio das representações simbólicas, relações espaciais, 

reversibilidade e noções cartográficas. Devemos trabalhar com alunos mais novos 

as perspectivas (horizontal e vertical), o sistema de coordenadas geográficas (que 

pode ter interdisciplinaridade com matemática no plano cartesiano, por exemplo), o 

conceito de território e os mapas cognitivos (mentais ou temáticos), que são 

essenciais à compreensão da Geografia. 

 A criança evolui no conceito das relações espaciais indo das topológicas 

(vizinhanças, fronteiras) às relações projetivas (coordenação de pontos de vista, 

descentração, lateralidade) e conclui o processo com as relações euclidianas 

(distâncias, áreas e equivalência entre áreas de figuras e entre áreas do mundo real 

as áreas do que foi representado), fato que acontece por volta dos oito ou nove anos 

de idade. Além disso, de acordo com Castellar (2005), precisamos comparar 

fenômenos geográficos para ampliar a ideia de escala e superar aquela falsa 

dicotomia existente entre o local e o global, criada na época da geografia descritiva 

tradicional. 



 

 108 

 Cavalcanti (2010) nos adverte que é preciso abandonar os preconceitos sobre 

o potencial dos alunos para construir conhecimentos; sobre os papéis da 

aprendizagem cooperativa de alunos e do professor como mediador e sobre como 

criar condições para a aprendizagem significativa. Ainda! O Desafio escolar é 

auxiliar os alunos a compreenderem o mundo onde vivem por meio do conhecimento 

geográfico. 

 Castellar (2005) nos conta que há uma ponte entre a Cartografia e a 

construção de conhecimentos didático-geográficos; que as críticas de Yves Lacoste 

(sobre o acobertamento que ocorre a respeito da importância da Geografia) 

permanecem atuais; que a Geografia é um saber valioso e estratégico, que precisa 

ter significado para o aluno; e que os fenômenos geográficos podem ser analisados 

articuladamente e em diferentes escalas (que o mestre chamou de espacialidade 

diferencial). 

 A autora prossegue afirmando que a aprendizagem de Geografia na 

Educação Básica deve capacitar para aplicar saberes geográficos a outras 

competências, usar mapas e métodos de trabalho de campo; ampliar o 

conhecimento e a compreensão dos espaços (do local ao mundial); e ensinar a ler o 

mundo para retirar da Geografia o rótulo de matéria decorativa e cita Yves Lacoste: 

“Não há geografia sem drama. Não há geografia sem ação”, ou seja, é preciso ter 

emoção e significado no ensino para que o aluno sinta que a Geografia (como 

ciência) é parte importante de sua vida. 

 De acordo com Souza e Katuta (2001), a alfabetização cartográfica é muito 

importante no ensino de Geografia, pois o mapa tem três funções na escola: orientar, 

localizar e comunicar informações geográficas, além de auxiliar na compreensão das 

diferentes escalas cartográficas (comentadas por Yves Lacoste). Mas é preciso tomar 

cuidado, pois Haesbaert da Costa (2009) lembra que há dois conceitos de Escala em 

Geografia: A cartográfica, que é quantitativa e física, proposta por Yves Lacoste e a 

geográfica, qualitativa e de cunho social, formulada pelo economista Alain Lipietz. 

Este criou uma escala geográfica com três níveis: estruturas regionais, formações 

nacionais e blocos multinacionais. Desta forma é preciso termos cuidado para 

discernir entre a escala cartográfica e a geográfica ao trabalhar com os alunos.  
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 Em relação à cartografia, o aluno se situa em um dos níveis de leitura de 

mapas, segundo Souza e Katuta (2001), que são: o nível simples, no qual o aluno 

apenas decodifica símbolos presentes nos mapas (e há os que ainda não chegaram a 

este nível); e o segundo, que é o nível complexo: onde o aluno, além de decodificar 

as informações contidas no mapa, já elabora respostas às questões “O quê? Onde? 

Por quê?”, indicando que já é capaz de fazer análise do espaço a ele apresentado. 

 Finalmente, os autores citados são unânimes em afirmar que a avaliação do 

trabalho em sala compõe-se de uma avaliação diagnóstica prévia e outra após a 

aula para averiguar o nível geral da sala, sua evolução e as medidas de 

recuperação. Esse processo avaliativo é muito importante para que o professor não 

só planeje a aula, mas alcance os objetivos pretendidos com seu trabalho docente.  

 Segundo Pires do Rio (2012), uma característica do espaço econômico é a 

presença de descontinuidades, identificáveis por diferenças e limites entre regiões, 

áreas e zonas. Essas descontinuidades, que aparecem em várias escalas 

geográficas (local, regional, internacional) também se associam às barreiras que 

condicionam a circulação e podem ser obstáculos físicos, fronteiras políticas, 

regimes institucionais e sistemas regulatórios. I) exercício de escala geográfica com 

o exemplo do petróleo. II) Fluxos e redes: articulações em múltiplas escalas cidades 

– terminais e pontos de conexão, desigualmente distribuídos nas cidades, no campo 

e entre empresas. 

 Assim, concluindo a parte teórica incluímos um quadro-resumo que evidencia 

as escalas cartográfica e geográfica. A escala cartográfica, baseada em Lacoste 

(1993), com sua teoria da espacialidade diferencial que, segundo Haesbaert da 

Costa (2011) não foi suficiente para alcançar uma escala verdadeiramente 

geográfica, mas teve o mérito de desvendar o plano maquiavélico dos EUA para 

destruir a sociedade vietnamita com bombardeios seletivos dos diques. Já a escala 

geográfica, fundamentada nos economistas Lipietz, segundo Haesbaert da Costa 

(2011) e Egler, segundo Pires do Rio (2012), conseguiu uma explicação geográfica 

convincente. E o quadro-resumo abaixo tem o objetivo de clarificar essas relações e 

conceitos tão importantes na cartografia e na Geografia. 
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Quadro 1: Resumo das escalas cartográfica e geográfica 

Escalas  

Escala Cartográfica 
Grandezas (Lacoste)  

Geográfica 
(Lipietz apud H. da Costa 
(2009) 

Ações na escala 
geográfica 
(EGLER,1995 apud 
PIRES DO RIO, 2012) 

Local 
 
(grande) 

7ª: Metros   

6a: Centenas de metros 

5ª: Quilômetro (km) 

Regional e 
nacional 
 
(média) 

4ª: Dezenas de km:  
a dos conjuntos numerosos: 
pequenos maciços 
montanhosos,  grandes 
florestas e aglomerações,  
subconjuntos regionais de 
Estados que decorrem  da 3a 
ordem de grandeza. 

Armaduras 
regionais: 

articulam relações 
sociais que não dispõe 
de um aparelho de 
Estado completo, 
mas onde se regulam, 
as contradições 
secundárias entre as 
classes dominantes 
locais 

Campo de negociações 
para a retomada do 
desenvolvimento e das 
mudanças nas formas de 
gestão do território. 
Adotadas como escalas 
privilegiadas de 
manifestações de crise (ou 
adequação de inserção 
daquele espaço no 
sistema 

3ª: Centenas de km: França, 
Reino Unido e Grandes 
Regiões “Naturais” como a 
Bacia de Paris 

Formações 
nacionais 

 

 

Internacio-
nal 
 
(Pequena) 

2ª: Milhares de km: CEI, 
China, Brasil, etc; 

Blocos multinacionais. 
Compreende o conjunto 
dos Estados nacionais, 
onde se desenvolve a 
dominação de um centro 
imperialista que assume 
funções de Estado em 
relação ao conjunto do 
bloco 

É a escala da crise do 
sistema econômico 

1ª: Dezenas de milhares de 
km: continentes e oceanos 

Fontes: Haesbaert da Costa (2009:104-7), Lacoste (1993: p. 87-94), Pires do Rio (2012, p. 
169) 
 

III. Atividades 

1. Território-rede 

 

 Como espaços privatizados, fechados, monitorados para residência, 

consumo, lazer ou trabalho, os enclaves fortificados encontram no medo e na 
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violência suas principais justificativas para atrair clientes que preferem abandonar a 

tradicional esfera pública das ruas para os pobres, os marginais e os sem-teto. Seu 

resultado são cidades fragmentadas, que dificultam a livre circulação e abertura de 

espaços públicos, os quais fundamentaram a estruturação das cidades modernas 

(CALDEIRA, 2000, p.155). 

 Sondagem inicial com os alunos no início da aula: 

 

1. O que é território para você? E rede? 

Após a sondagem inicial, o(a) professor(a) faz a amarração colocando as palavras 

chave na lousa dos aspectos importantes das definições dadas pelos alunos e 

complementa a definição de território-zona e território-rede. 

2. Releia o texto Território-rede e veja as palavras destacadas em negrito. De 

exemplos práticos dos lugares frequentados pela elite. Estes lugares são os pontos 

do território-rede das elites.  

3. Faça o mesmo para você, ou seja, conte quais são os pontos de seu território-

rede (são os lugares que você mais frequenta). 

4.  Crie um esquema simples de seu território-rede numa folha de papel. 

5a) A seguir, com ajuda de seu professor, marque todos os pontos (nós da rede) de 

seu território-rede no software Google Earth disponível no laboratório da escola (ou 

mesmo num mapa impresso da região, copiado pelo professor especialmente para a 

atividade). 

5b) Finalmente, faça a ligação entre os pontos com linhas. Pronto, seu território-rede 

está concluído. 

 

 

2. CHF 

Texto: Origens históricas dos CHF no mundo 

Antiguidade (apresentar ilustrações) 

Idade média europeia (apresentar ilustrações) 

Renascimento e Barroco (por que os muros perderam a importância que tiveram 

antes?). 
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A “cidade ideal” projetada por Thomas Morus (1516). 

Interdisciplinaridade com Filosofia, Sociologia, História e Artes. 

As figuras podem ser apresentadas na forma digital (apresentação de slides) ou 

coladas em cartolinas e expostas na classe (ou numa mostra organizada para a 

escola, numa espécie de Casa Aberta que integre conhecimentos, habilidades e 

competências das disciplinas citadas acima). 

Revolução Industrial: ilustrações das poluídas cidades europeias do século XIX. 

A Inglaterra: cidade ideal, bairro-jardim, subúrbio (periferia pobre e suja europeia nos 

séculos XVIII e XIX) 

Refuncionalização dos subúrbios: EUA, no final do século XIX. 

Primeira cidade Jardim (1903): Lechworth (Inglaterra), idealizada por Ebenezer 

Howard para as classes operárias, ligada por trens a Londres (a 54km de distância). 

Gated communities, conjuntos residenciais com acesso restrito, nos quais os 

espaços normalmente públicos são, na verdade, privatizados. As gated communities 

surgiram na segunda metade do século XX nos EUA com a promessa de resolver 

três problemas fundamentais para os norte-americanos:  

 

1) a prevenção ao crime;  

2) o controle do tráfego; e  

3) a restauração do senso de comunidade e vizinhança.  

 O padrão urbanístico levado aos EUA não considera mais as cidades-jardim 

como espaços destinados às classes operárias, mas como unidades de vizinhança 

(neighborhoods) construídas para as classes médias em ascensão. Há indícios de 

que as cidades-jardim originaram os CHF nos EUA, com seu caráter 

segregacionista. Os CHF, fundamentados culturalmente no “American Way of Life”, 

preservam forma e características das cidades jardim, mas desenvolvem-se e 

acrescentam uma estrutura policialesca com vigias uniformizados, câmeras de vídeo 

e, principalmente, altos muros separando-os das cidades (LOPEZ, 1996). 

 

b) Origens históricas dos CHF no Brasil 

“O primeiro CHF da América Latina  surgiu no México em 1967 em 

Guadalajara, seguindo-se no mesmo país em 1969, na cidade de Toluca. 
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Porém, embora a implantação dos CHF tenha se iniciado no cenário urbano 

no final dos anos 1960, eram inicialmente casas de campo que, só mais 

tarde se tornaram moradias principais (MOURA, 2008, p. 52).”  

 

 Não é possível datar com precisão a origem dos CHF no Brasil, pois não 

possuíam a mesma configuração que a atual, mas sabe-se que formas semelhantes 

existem desde os anos 1950 e que esses empreendimentos consolidam-se seguindo 

a mesma tendência dos condomínios verticais. Estes chegaram ao Brasil somente 

no início do século XX por meio dos arranha-céus (comerciais e de serviços), que 

difundiram o condomínio como modelo habitacional importado dos EUA e como 

nova modalidade de enclave, dentro do processo de urbanização da sociedade 

brasileira (MOURA, 2008, p. 55).  

 Da mesma forma que em outros países da América Latina, no Brasil o CHF 

inspirou-se no bairro-jardim e o primeiro deles, o Jardim América, foi criado em 1913 

em São Paulo. Esse bairro seguia padrão característico dos bairros ingleses, com 

ruas em diagonal, amplos espaços públicos, áreas verdes, casas construídas com 

alto padrão arquitetônico adaptado ao clima local. Seguiram-se City Lapa, City 

Pinheiros, City Jardins, Jardim Paulistano, Jardim Paulista e, na década de 1950, 

surgiu o maior símbolo da moradia nobre da São Paulo de então: o Morumbi 

(MOURA, 2008, p. 58). 

 Esses novos bairros, construídos por grandes empresas imobiliárias com o 

aval dos órgãos públicos de planejamento urbano, criaram arruamentos em zig-zag 

que excluem a circulação dos que não moram neles e que impedem corredores de 

circulação de ônibus. Dessa maneira, esses bairros iniciaram uma segregação mais 

radical nas formas de morar e seus padrões de loteamento e de sistemas de vias 

locais de circulação de automóveis representam os embriões dos condomínios 

fechados (LEMOS, SCARLATO e MACHADO, 2002, p. 225 APUD MOURA, 2008, p. 

59). Só faltavam  muros, portarias, câmaras, ou seja, a segregação completa. 

 Assim, em 1975 foi inaugurado em São Paulo o primeiro CHF do país: 

Alphaville, condomínio de uso misto (residencial, comercial e de serviços), que 

possui atualmente 30.000 habitantes em 14 residenciais, (DACANAL, 2004, p. 79; 

GALVÃO, 2007, p. 64; MOURA, 2008, p. 59; DUALDE, 2009, p. 22). Atualmente, 
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esse Alphaville possui escolas, hospitais, bancos, hotéis e um shopping center de 

luxo. O empreendimento vem obtendo sucesso e já possui cinquenta e três 

Alphavilles nas principais cidades (ver atividade 3) de todas as regiões do país  

(ALPHAVILLE, 2012). 

 Assim, com base em Miño (1999 e 2004), Dacanal (2004), Galvão (2007), 

Moura (2008), Dualde (2009) e Barbosa (2011), conclui-se que no mundo a ordem 

cronológica de acontecimentos que levaram à constituição dos CHF foi cidade-

jardim (Grã-Bretanha, 1903), bairro-jardim (EUA, década de 1920) e Gated 

Communities (ou CHF, anos 1960 nos EUA). No Brasil, tomando-se o exemplo 

pioneiro da cidade de São Paulo, a ordem foi cidade-jardim/bairro-jardim (Jardim 

América - 1913 e Morumbi - década de 1950), Condomínios Verticais do centro da 

cidade (anos 1920 em diante) e os CHF de Alphaville (1975) que se instalaram na 

periferia, já nos municípios vizinhos de Barueri e Santana de Parnaíba, integrantes 

da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

 

c) exercício de segregação sócio-espacial 

 Buscar imagens (jornais, revistas, livros, internet) que mostrem as diferenças 

socioeconômicas e socioambientais entre cada lado do muro. Eles também podem 

fotografar um bairro de periferia (o entorno do CHF) e, se possível, tirar fotos da 

fachada do CHF ou de seu interior (respeitando as leis de proteção à propriedade 

particular e de direitos de imagem). Talvez a coisa mais segura a fazer seja buscar 

por panfletos de divulgação de CHFs e imagens de jornais, revistas, livros e internet, 

pois Alphaville é um espaço com muitos empreendimentos divulgados na internet. 

 Pedir aos alunos que comentem o que vêm de cada lado do muro (ou de 

cada fotografia, em caso de imagens diferentes). Finalmente, pedir que os alunos 

façam sua crítica da situação apresentada pelas imagens considerando aspectos de 

desigualdade social, econômica e ambiental. Lançar a questão:  

No caso deste CHF, sua implantação melhorou a situação dos moradores do 

entorno ou a prejudicou? Por quê? Isto pode até se transformar em debates, com 

defensores de um e de outro ponto de vista. 
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3. Cartografia 

 Em 1975 foi inaugurado em São Paulo o primeiro CHF do país: Alphaville, 

condomínio de uso misto (residencial, comercial e de serviços), com 30.000 

habitantes em 14 residenciais, (DACANAL, 2004, p. 79; GALVÃO, 2007, p. 64; 

MOURA, 2008, p. 59; DUALDE, 2009, p. 22). Atualmente, esse Alphaville possui 

escolas, hospitais, bancos, hotéis e um shopping Center de luxo. O empreendimento 

vem obtendo sucesso e já possui cinquenta e três Alphavilles nas principais cidades 

(ver figura) de todas as regiões do país (ALPHAVILLE, 2012). 

 

 

CHF Alphaville no Brasil (2008).                CHF Alphaville no Brasil (2013). 

Fonte: Moura (2008, p. 61)                         Fonte: Alphaville (2012) 

 

 1. Apresentar-lhes o mapa do Brasil dividido por regiões do IBGE. Depois 

dividir a classe em 5 grupos que irão buscar nos computadores, dentro do software 

Google Earth as localizações dos condomínios Alphaville por região do país. 

 2. O site http://www.alphaville.com.br/empreendimentos/ traz uma relação 

atualizada de todos os condomínios. 

 Você pode pedir que os alunos comparem os dois mapas e expliquem o que 

e onde mudou de 2008 para 2012. Isso é o que chamamos em sensoriamento 

remoto de análise espacial multitemporal. Se não for possível trabalhar no 

laboratório de informática apresente as figuras acima aos alunos e debata com eles: 

1) As figuras são do mesmo tipo? 

http://www.alphaville.com.br/empreendimentos/
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2) Qual delas é imagem de satélite? E qual é mapa? 

3) O que mudou de 2008 para 2012? Onde? 

 

4. Renda da terra urbana 

Texto: 

 Particularmente, a respeito de Alphaville, Dualde (2009, p. 77-80) comentou 

cinco rendas geradas pelo desenvolvimento da terra no projeto:  

1. A renda diferencial primária da terra rural não estava potencializada e, por 

inexistir conexão com o mercado consumidor, a renda diferencial 

secundária não era indicada; 

2. Sua transformação em renda urbana associou-se a processo formal de 

incorporação das terras ao mercado urbano para incorporar a renda 

absoluta urbana e, depois, na articulação secundária, atraiu 

consumidores, desenvolveu a renda diferencial do monopólio industrial e 

rendas diferenciais de comércio e habitação;  

3. O desenvolvimento da articulação complexa do capital sobre a terra 

original implicou a formalização do processo e a participação do governo 

local. Assim, o desenvolvimento da atividade formal fez o Estado participar 

e o habilitou a recuperar renda, por meio do governo local;  

4. Surgiu a renda de monopólio de segregação, atraindo consumidores que 

constituíram uma fortificação, que se constitui num processo de “união 

voluntária de um grupo populacional com o propósito de proteção e 

simbolização de domínio”;  

 5. O estabelecimento da fortificação levou à criação de um enclave territorial. 

 (Observação: as traduções didáticas encontram-se nas páginas 58 e 59 da 

dissertação). 

 No desenvolvimento da atividade, os empreendedores conseguiram prever as 

necessidades futuras que relacionavam capital e espaço, que utilizaram a terra 

como meio de reprodução do capital, com duas formas diferentes de especular. A 

primeira é a especulação passiva, venda dos terrenos sem nenhuma melhoria, após 

elevação do preço devido ao aumento da demanda urbana; e a segunda, em 

seguida, é a especulação indutiva quando o Estado intervém para criar condições de 
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desenvolvimento da cidade associadas à captura da renda fundiária (DUALDE, 

2009, p. 80-3). 

 Segundo o mesmo autor, as consequências que Alphaville trouxe aos 

municípios onde se instalou foram: grande evolução territorial urbana, significativo 

aumento de renda dos municípios envolvidos e ampliação do acesso formal à terra 

(DUALDE, 2009, p. 83). 

 Professor(a), nota-se que as rendas 1 e 2 demonstram a passagem do meio 

rural para o urbano. Procure descobrir qual era o uso da terra no local antes do 

empreendimento e qual era sua renda em valores atualizados. Depois, faça uma 

pesquisa com os alunos para saber qual é o valor gerado na mesma área 

atualmente ocupada com o Alphaville. 

 Sobre a renda 3, seguindo o mesmo raciocínio: quanto as prefeituras das 

áreas envolvidas recolhiam de Imposto Territorial Rural (ITR), se é que isso 

acontecia? E quanto as prefeituras arrecadam hoje não só de Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), mas outros como ICMS, ISSQN, Imposto de Renda (tanto 

das empresas quanto dos trabalhadores do Alphaville). Além dos impostos gerados, 

qual seria o PIB gerado pelo complexo? 

 Sobre as rendas 4 e 5. Esta se liga ao próximo exercício: Paisagem e espaço 

geográfico. Mas faça uma preparação: como os moradores do entorno percebem o 

Alphaville? O que acham do CHF?  

 Pedir que os alunos identifiquem exemplos de especulação passiva e dentro 

da realidade que eles conheçam. A seguir você pode trabalhar conceitos 

relacionados até mesmo com geopolítica, ao tratar das fortificações.  

 

4. Conceitos Fundamentais da Geografia 

 

Lugar  

 Para a Geografia Humanística: 

 “Na experiência, o significado de espaço frequentemente se funde com o de 

lugar. "Espaço" é mais abstrato que "lugar". O que começa como espaço 

indiferenciado transforma-se em lugar à medida que conhecemos melhor e o dotamos 

de valor [...] se pensamos no espaço como algo que permite movimento, então lugar é 
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pausa; cada pausa no movimento torna possível que localização se transforme em 

lugar. (TUAN, 1983, p. 6) Na Geografia Humanística, lugar é o espaço que se torna 

familiar ao indivíduo, é o espaço do vivido, do experienciado. 

 Para a Geografia Crítica “O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao 

mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas 

é também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da 

ação comunicativa, pelas  mais  diversas  manifestações da espontaneidade e da 

criatividade” (SANTOS, 2006). 

 O lado objetivo do geógrafo marxista predomina, mas Santos admite o 

subjetivo em sua definição. Além disso, ambas as correntes de pensamento 

geográfico concordam que o lugar é individualizado e se liga ao exterior.  Portanto, 

para Suertegarai (2009), é importante estudar as duas dimensões do lugar: 1. Sua 

estrutura interna, contextualização e compreensão de limites;  

 2. Buscar explicações sobre seu arranjo e ligações com o exterior. 

 Sobre lugar (e região e sociedade também) você pode pedir que eles 

descrevam o que o lugar tem de bom e de ruim (seria o lado da geografia 

humanística). Depois peça que o aluno descreva o que o lugar onde vive tem de 

atividades produtivas (onde as pessoas trabalham para sobreviver): se são 

empresas de pequeno, médio, grande porte e no caso destas se são nacionais ou 

estrangeiras. Em caso afirmativo você pode mapear algumas localidades num mapa 

do Brasil ou da América ou mesmo mapa-múndi onde esta empresa esteja presente.  

 Depois, procure identificar os fluxos de importações e exportações entre as 

unidades desta empresa identificada na área. (Além da Hewlett Packard, com 

certeza os alunos trarão um grande número de empresas industriais e de serviços 

localizadas na área de estudo). 

 

Região 

 

O conceito atual de região compreende uma 

 [...] área formada por articulações particulares no quadro de uma sociedade 

globalizada. Essa região é definida a partir de recortes múltiplos, complexos e mutáveis, 

mas destacando-se, nesses recortes, elementos fundamentais, como a relação de 
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pertencimento e identidade entre os homens e seu território, o jogo político no 

estabelecimento de regiões autônomas ante um poder central, a questão do controle e 

da gestão de um território (Gomes 1995 APUD Cavalcanti, 2010).  

 Cavalcanti (2010) explica que ao trabalharmos o conceito de lugar chegaremos 

ao conceito de região com os alunos (“lugarzão”). Ela constatou que os alunos dão 

vários conceitos quando interrogados: Região do IBGE, Amazônia, regiões da 

cidade, etc. Assim, o professor deve garantir aos alunos que a região seja entendida 

como componente de práticas socioespaciais e vista como expressão de uma 

totalidade social, com suas contradições. 

 

Paisagem versus Espaço Geográfico 

 Cavalcanti (2010) lembra que os alunos idealizam suas definições de 

paisagem quando perguntados. Introduza o conceito do dicionário e os que julgar 

necessário durante o trabalho com os alunos para que eles incluam os aspectos que 

deixaram de fora nas definições deles. Geralmente os mais novos se esquecem dos 

aspectos feios e dos objetos criados pelo homem. Depois, para amarrar os conceitos 

de paisagem e de espaço geográfico, analise paisagens com os alunos para atingir 

o conceito de espaço geográfico. Partindo dos conceitos de lugar, região, sociedade 

e paisagem os alunos têm base para compreender o conceito de espaço geográfico.  

 Na área do Alphaville seria muito interessante procurar fotografias de álbuns 

de família, de museus, fotografias aéreas obliquas e verticais e imagens de satélite 

de épocas anteriores ao início da construção do condomínio. Fazer um ou vários 

painéis, onde se nota a mudança da paisagem através dos anos o que indica a 

presença do espaço geográfico. 

 Vejamos a diferença entre os conceitos de paisagem e espaço, por Santos 

(2006):  

 A paisagem é o conjunto de formas; o espaço são essas formas mais a vida.  

 A paisagem é transtemporal (construção transversal); o espaço é sempre um 

presente (construção horizontal). 

 A paisagem se caracteriza por distribuição de formas-objetos; o espaço 

resulta da intrusão da sociedade nas formas-objetos (as funções se modificam).  
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 A paisagem é um sistema material (relativamente imutável); o espaço é um 

sistema de valores (transforma-se permanentemente).  

 Na paisagem coexistem formas de momentos históricos diferentes; no espaço 

formas da paisagem cumprem uma função atual necessária à sociedade.  

 De posse dessas explicações de Milton Santos, estabeleça um exercício onde 

os alunos identifiquem a paisagem e apontem o espaço geográfico.  

 Por exemplo: Um casarão colonial é um objeto na paisagem, mas certamente 

hoje sua função é outra: talvez seja a sede de uma empresa de serviços. Ele 

continua na paisagem, mas a função atual que a sociedade local deu-lhe é outra: 

esse é um exemplo de espaço geográfico. O trabalho com estes conceitos é muito 

interessante quando usamos exemplos do dia-a-dia dos alunos em seu próprio lugar 

de vida. 

 

Espaço Geográfico  

 Muito do conceito de espaço geográfico já foi tratado, mas para concluir com 

base em Milton SANTOS (2006): o espaço geográfico é o objeto de estudo da 

Geografia: “um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de 

ações”; “a paisagem, a configuração territorial, a divisão territorial do trabalho, o 

espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e as formas-conteúdo” são as 

categorias analíticas internas do espaço geográfico.  

 

Território 

 Moreira (2009) afirmou que “a rede global é a forma nova do espaço”, 

portanto vejamos um pouco sobre Território. Segundo Haesbaert da Costa (2011) há 

três territórios ideais: os antigos territórios-zona: lógica zonal, áreas e limites 

demarcados, sociedade enraizada, e organização em rede secundária; territórios-

rede: lógica das redes, espacialmente descontínuos, dinâmicos com diversos graus 

de mobilidade, suscetíveis a sobreposições; e “aglomerados” indefinidos: mesclam 

territórios-zona e rede e é difícil identificar a lógica dominante e cartografar isso. O 

espaço antecede o território, pois ao se apropriar concreta ou abstratamente de um 

espaço (via representação), o ator “territorializa” o espaço (RAFFESTIN 1993 apud 

CAVALCANTI, 2010).  
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 CAVALCANTI (2010) pergunta: “qual é o conceito de território que ajudaremos 

os alunos a construírem?” E responde que “[...] trabalhar [...] na construção de um 

conceito de território como um campo de forças, envolvendo relações de poder, é 

trabalhar a delimitação de territórios na própria sala de aula, no lugar de vivência do 

aluno, nos lugares por ele percebidos (mais próximos – não fisicamente – do aluno); 

é trabalhar elementos desse conceito – territorialidade, linhas e nós, redes, tessitura, 

fronteira, limites, continuidade, descontinuidade, superposição de poderes, domínio 

material e não material – no âmbito do vivido pelo aluno.”  

 Concluindo este exercício, veja o texto abaixo, de Pires do Rio (2012, p. 157): 

 [...] “toda análise da organização econômica do espaço permite identificar 

formas simples e complexas que podem ser espacializadas valendo-se de 

expressões topológicas, como superfícies, regiões, fluxos e redes (THRIFT; 

OLDS, 1996), dependendo do tipo de atividade econômica que se considere e da 

escala de análise adotada. Essa visão tenta fugir àquela do tratamento setorial 

Primário, Secundário, Terciário ou Agricultura, Indústria e Comércio, que bloqueia o 

entendimento da diversidade da economia contemporânea.” Professor(a), proponha 

aos alunos trabalhar com as expressões topológicas de seu lugar de vida: 

 1. Superfícies (as paisagens); 

 2. Regiões (identificar semelhanças e diferenças no aproveitamento do 

espaço); 

 3. Fluxos (identifique os fluxos principais da área de estudo: financeiros, 

passageiros, informática, produtos, serviços; 

 4. Redes (quais são as redes estabelecidas: de alta, média e baixa 

tecnologia); 

Em fluxos e redes, procure identificar suas ligações com o exterior em mapas 

temáticos. 

Globalização 

Finalizando este longo exercício: 

  “Agora, tudo se mundializa: a produção, o produto, o dinheiro, o crédito, a 

dívida, o consumo, a política e a cultura. Esse conjunto de mundializações, cada 
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qual sustentado, arrastando, ajudando a impor a outra, merece o nome de 

globalização (SANTOS, 2006)”. 

 Apresente aos alunos alternativas à globalização neoliberal: indique o 

caminho dos softwares livres, do consumo consciente, da cultura alternativa, da 

solidariedade entre os povos, enfim: demonstre que outra forma de relacionamento 

humano baseado nos valores da solidariedade entre os povos e da proteção ao 

meio ambiente é possível. Afinal, como disse Milton Santos, “uma outra globalização 

mais justa e humana é possível” e cada um de nós deve lutar por ela. 

 

6. Geografia Econômica 

Texto 

 “De acordo com Pires do Rio (2012), a nova Geografia Econômica não mais 

considera apenas os três setores da economia: primário (produção agropecuária e 

mineral), secundário (indústrias) e terciário (comércio e serviços). Ela considera as 

expressões topológicas como superfícies, regiões, fluxos e redes (THRIFT; OLDS, 

1996), dependendo da atividade econômica e da escala de análise adotada. 

 Primeiro, vamos relembrar os setores da economia. 

 1 - Setores da economia. Ligue as atividades ao setor correspondente: 

 

Plantações: cana-de-açúcar, soja, milho, 

etc. 

Honda, Kia, Ford, VW 

Shopping Centers 
 

 

Setor primário 

Santas Casas e Hospitais  

Pecuária 

Supermercados 
 

 

Setor secundário 

HP, LG, Samsung 

Nestlé, Kraft, Arcor, etc 

Mineração de argila, ferro, cobre, etc 
 

 

Setor terciário 

 

Processos econômicos e espaço 

Texto: 
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 Para que serve a Geografia? É para estudar o espaço geográfico, uma 

criação diária da sociedade humana...  

 E a Geografia Econômica, serve para quê?... 

 Ela se preocupa em compreender e analisar a lógica espacial dos sistemas 

econômicos e sua evolução para entender as desigualdades sociais e territoriais, 

afirma Méndez (1997), e busca compreender a dinâmica espacial dos processos 

econômicos. Mais do que a distância e os limites das áreas de mercado, o espaço 

econômico foi definido como manifestação material das relações homem-meio, como 

afirmou Pierre George (PIRES DO RIO, 2012). 

 

Aprendendo as premissas da nova Geografia Econômica 

 1a premissa: As práticas dos agentes econômicos têm temporalidades e 

espacialidades distintas, mas envolvidas no processo de produção, distribuição e 

consumo. Durante o dia a dia de nossas vidas há momentos envolvidos em cada 

um dos processos acima.  Relate um dia na sua vida, incluindo detalhes do trabalho 

(se está empregado) e dos estudos. Depois, separe os momentos de acordo com o 

que se pede abaixo: 

 Em que momentos do seu dia você está no ramo da produção? 

 E quando você participa da distribuição?  

 E em relação ao consumo: Quando? Quais produtos e serviços? 

 2a premissa: Sempre ocorrem, simultaneamente, permanências e mudanças. 

As permanências são os objetos (paisagem) e as mudanças são nas funções 

(espaço geográfico). Reveja ou aprimore o exercício anterior sobre paisagem e 

espaço geográfico.  

 3a premissa: As regiões são produzidas e reproduzidas pela ação de 

organizações (empresas e corporações) e instituições (públicas - ligadas ou não ao 

governo e/ou particulares, mas também com finalidades públicas). Por exemplo, cite 

as empresas/corporações que organizam o espaço geográfico de nossa região e o 

que elas fazem. [Após o(a) professor(a) providenciar mapas da região onde a escola 

se insere, do Brasil e até mesmo um mapa-múndi]. Além disso procure mapear: 

1. As instalações físicas (a área ocupada). onde e porquê?  

2. A quantia de investimentos e de colaboradores que possui. 
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3. Os fluxos dos fornecedores (insumos): Quais? Quantidade de cada um? De 

onde vêm? 

4. Os fluxos de vendas de produtos: Quais são produzidos? Para onde vão e em 

qual quantidade?  

 

 Depois pense a respeito da distribuição em nosso município das instituições 

públicas de saúde, as de ensino e ainda as culturais. Elas estão bem distribuídas 

pela cidade? Se não, onde faltam?  

 4a premissa: O crescimento econômico das metrópoles representa uma 

concentração sem precedentes na história. A economia contemporânea se 

transformou e surgiu um processo de terciarização onde em todos os setores da 

economia (agricultura, indústria e serviços) reconhece-se que o setor de serviços 

assume papel proeminente no comando do crescimento da economia. As 

metrópoles dos países desenvolvidos não são mais plenamente industriais, 

passaram por um processo de desindustrialização onde os serviços internos e 

externos à empresa estão fortemente correlacionados, até mesmo geograficamente, 

o que reforça a importância das cidades globais nesse período (Pires do Rio, 2012).  

Mapa das cidades globais alfa. Fonte: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/GaWC_World_Cities.png  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/GaWC_World_Cities.png
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 O site http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_global possui todas as cidades 

globais divididas em suas categorias (alfa, beta ou gama). Discuta com os alunos a 

regionalização Norte (Desenvolvidos) e Sul (“Emergentes” ou em Desenvolvimento) 

e apresente o mapa da regionalização. A seguir, introduza a análise da 

concentração de cidades alfa por região do planeta (Norte e Sul) e depois debata a 

respeito das causas da situação apresentada. 

 

 

 

Mapa da divisão socioeconômica mundial em Norte (azul) e Sul (vermelho).  
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:North_South_divide.svg.  
Acesso: 12 Ago. 2013. 
 
Texto:  
 
“Superfícies: regiões econômicas, zonas e áreas” 
 
 Segundo Pires do Rio (2012, p. 167-8; 175) uma característica do espaço 

econômico é a presença de descontinuidades, identificáveis por diferenças e limites 

entre regiões, áreas e zonas. Essas descontinuidades, que aparecem em várias 

escalas geográficas (local, regional, internacional) também se associam às barreiras 

que condicionam a circulação e podem ser obstáculos físicos, fronteiras políticas, 

regimes institucionais e sistemas regulatórios. […] Todavia, ainda hoje, as 

descontinuidades emergem mesmo no interior das metrópoles mais densamente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_global
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:North_South_divide.svg
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ocupadas: elas são notáveis na separação entre bairros mais bem-providos de 

serviços, nas diferenças em termos de nível de renda, bem com uma concentração 

espacial – que produz ilhas urbanas que, metaforicamente, garantem um isolamento 

dos problemas da cidade – e na construção de grandes eixos periurbanos que se 

tornam verdadeiros obstáculos à circulação que lhes é perpendicular.” Este texto 

encaixa-se nas características geradas pelos CHF e pode ser utilizado para ajudá-lo 

a explicar as descontinuidades e também suas consequências. 

 Concluindo, pensemos em atividades com empresas-redes. A empresa-rede 

realiza uma integração horizontal quando as diferentes unidades de produção 

fabricam produtos finais e/ou componentes que constituem a essência do fluxo entre 

as unidades localizadas em países diferentes. Trata-se de uma espacialização por 

produto. Um exemplo bem característico é a organização da Toyota no sudeste 

asiático, cuja distribuição de unidades de produção entre Tailândia, Malásia, 

Filipinas e Indonésia gera intenso fluxo intracorporativo de produtos e informações 

(CHESNAIS, 1996). Um segundo tipo de integração valorizada pela empresa-rede é 

a integração vertical que origina uma decomposição técnica do sistema produtivo: as 

unidades de produção se especializam em parte do produto, ampliando a linha de 

produção (id., ibid) (PIRES do RIO, 2012, p. 177) 

 O que hoje ainda é contabilizado como comércio internacional é, desse ponto 

de vista, fluxo entre unidades de uma mesma empresa. Como estrutura espacial, a 

empresa-rede é a que melhor explora as economias de escala e escopo porque 

utilizam intensamente a fragmentação das cadeias produtivas propiciadas pelo 

avanço das tecnologias da informação” (DUPAS, 2005, p. 75 APUD PIRES DO RIO, 

2012, p.178). Em geral, as grandes corporações são empresas-redes que constroem 

novas vantagens competitivas, ao conectar e alavancar pedaços dispersos de 

conhecimento, cruzando fronteiras de Estados-Nação (DUPAS, 2005, P. 75, APUD 

PIRES DO RIO, 2012, p.178). 

 Rede de empresas: […] dizem respeito, sobretudo às pequenas e médias 

empresas que conseguem articular respostas rápidas às flutuações da demanda e 

promover inovações técnicas e organizacionais utilizando o conhecimento tácito em 

meio favorável. Os distritos comportam, nesse sentido, relações não hierárquicas e 

de interdependência que podem constituir regiões ou estar inseridas em um tecido 
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urbano mais vasto.” (PIRES DO RIO, 2012, P. 179). […] Trata-se de numerosas 

pequenas empresas com fortes interdependências e territorialmente enraizadas que, 

em outros termos, são estruturadas por uma rede social de cooperação (PIRES do 

RIO, 2012, p.180). 

 

 Exercício 1: faça uma pesquisa sobre uma empresa-rede (corporação 

transnacional) e mapeie-a segundo as condições: 

 a) descubra sua sede as filiais (integração horizontal) 

 b) a seguir procure descobrir quais são os produtos (ou partes) que cada filial 

fabrica (integração vertical). 

 Exercício 2: A seguir pesquise sobre uma rede de empresas (um distrito 

industrial ou até mesmo Alphaville) e descubra como estas empresas colaboram 

entre si. 
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