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RESUMO 

 

A unidade da cidade de Fortaleza altera-se em razão da mudança do padrão de segregação 

centro-periferia (ricos versus pobres) para outro constituído por um mosaico de unidades 

independentes na Região Metropolitana de Fortaleza — RMF. O aumento da sensação de 

insegurança urbana e do sentimento de medo, principalmente no seu município central, 

justifica a autossegregação das camadas de renda média e alta da sociedade para enclaves 

residenciais. Por isso, o crescimento do número e a diversificação desses conjuntos 

residenciais murados e vigiados têm efeito direto no âmbito das transformações da 

organização socioespacial intraurbana e/ou intrametropolitana. Nessa lógica, a presente tese 

tem como objetivo analisar a intensificação do processo de fragmentação socioespacial no 

município de Fortaleza-Ceará, a partir da década de 2000. Além desse propósito inicial, 

compete ao estudo descrever os impactos no tecido socioespacial por meio de três níveis 

analíticos (fragmentação físico-espacial, fragmentação social e fragmentação sócio-territorial) 

e identificar trechos/setores de grande concentração de conjuntos residenciais murados e 

protegidos com aparatos de segurança na RMF. Quanto aos procedimentos metodológicos, 

foram definidas as categorias, os diferentes níveis de análise, as escalas (temporal e 

geográfica), os tipos de impactos (variáveis e representação), levantamentos de dados 

secundários e primários. Desse modo, a tese destaca a mudança do modelo de segregação dual 

(centro-periferia) em direção ao padrão de fragmentação socioespacial que vem se 

desenvolvendo, no presente momento, em trechos dos municípios de Eusébio e Aquiraz, no 

setor sudeste (num trecho linear que começa nas imediações do bairro Edson Queiroz até a 

Messejana) e em partes específicas da cidade de Fortaleza. Do ponto de vista da contribuição 

teórico-metodológica, a articulação entre três unidades espaciais — a escala metropolitana, a 

escala municipal e a escala do bairro — permite problematizar e avaliar os impactos dos 

enclaves em distintas escalas geográficas e níveis diferenciados de fragmentação 

(fragmentação físico-espacial, fragmentação sócio-territorial e fragmentação social).  Por 

meio desse estudo foi possível realizar uma contextualização e compreender as razões da 

intensificação da diferenciação socioespacial e as descontinuidades físico-espaciais e sócio-

territoriais. Por fim, identificou-se um trecho do setor centro-leste, o bairro De Lourdes, que 

dispõe de elevada concentração de condomínios residenciais horizontais e cuja tendência 

aponta para a instalação de condomínios verticais. Ambos os padrões residenciais contêm 

ampla oferta de equipamentos de lazer e serviços nas áreas comuns, conformando uma menor 

dependência em relação à cidade. Além disso, verificou-se uma fragmentação sócio-territorial 

https://www.sinonimos.com.br/em-direcao-a/


 

nesse recorte espacial, na qual se caracteriza pelo uso de serviços privados de vigilância e 

segurança até nos seus espaços públicos e uma baixa integração com as comunidades do seu 

entorno imediato. De fato, a imposição de barreiras físicas e o redirecionamento de parte das 

práticas socioespaciais para o interior dos perímetros murados dos enclaves fortificados, 

transformam a relação entre espaço público e privado e segmentam o tecido socioespacial da 

cidade de Fortaleza.  

 

Palavras-chave: Fragmentação. Insegurança Urbana. Segregação Centro-Periferia. Enclaves 

Residenciais. 

  



 

ABSTRACT 

 

The unity of the city of Fortaleza has been altered because of a change in the pattern of 

segregation center-suburbs (the rich versus the poor) for another one, composed by a mosaic 

of independent units in the Metropolitan Region of Fortaleza – MRF. The increase of the 

sensation of urban insecurity and the increase of the feeling of fear in the MRF, mainly on its 

central area, justify the self-segregation of the middle class and high society people on 

residential enclaves. As consequence, it is seen that the increase on the number and 

diversification of these gated communities have direct effect on the transformations of the 

socio-space, intra-urban or intra-metropolitan organization. Following this line of thought, 

this paper has as its main goal analyzing the intensification of the socio-space fragmentation, 

which is occurring in Fortaleza-Ceará on the first decade of the year 2000. Besides this initial 

goal, this study aims to describe the impacts of it on the social-space fabric using three levels 

of analysis (physical-space fragmentation, social fragmentation and socio-territorial 

fragmentation) and to identify areas of high concentration of gated communities in the MRF. 

On what concerns the methodological procedures, there was a definition of the categories, of 

the different levels of analysis, of the scales (time and geographical), the types of impact 

(variables and representation) and primary/secondary data collection. This way, this paper 

highlights the change in the model of dual segregation (center-suburbs) towards the pattern of 

socio-space fragmentation that has been seen developing, at present moment, in parts of 

municipalities of Eusébio and Aquiraz, on the southeast area (a linear part that starts nearby 

Edson Queiroz until Messejana) and in specific parts of the city of Fortaleza. On regard to the 

theoretical-methodological contribution, the articulation among three space units – the 

metropolitan, the city and the neighborhood scales – allows us to question and evaluate the 

impact of the enclaves on different geographical scales and different levels of fragmentation 

(physical-space fragmentation, socio-territorial fragmentation and social fragmentation). 

Through this study, it was possible to make a contextualization and understand the reasons of 

the intensification of the socio-space differentiation the physical-space and socio-territorial 

segregation. In the end, it was identified a piece of the mid-east, De Lourdes neighborhood, 

which shows a high concentration of horizontal residential condominiums with a tendency for 

the installation of luxury apartment condominiums. Both the residential patterns have an 

ample offer of leisure and service facilities on the common areas, establishing a high degree 

of autonomy from the city. Besides this characteristic, De Lourdes neighborhood suffers a 

strong socio-territorial fragmentation, in which can be highlighted strategies of surveillance 



 

and security even on their public areas and a low integration with the surrounding 

communities. Indeed, the imposition of physical barriers and the transference of part of the 

socio-space practices into wall-protected perimeters of the fortified enclaves transform the 

relation between public and private spaces and increase the segmentation of the socio-space 

fabric of Fortaleza. 

Keywords: Fragmentation. Urban insecurity. Center-suburbs Segregation. Residential 

Enclaves. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) passa por uma intensificação do 

processo de fragmentação socioespacial ocasionada pela demasiada oferta de enclaves 

fortificados. Daí que o aumento da criminalidade violenta
1

 e, concomitantemente, a 

propagação do sentimento de medo e da sensação de insegurança são fatos manuseados pelos 

agentes interessados na produção e comercialização de conjuntos residenciais murados e 

vigiados. Uma segregação diferenciada, consubstanciada em parcelas reduzidas do espaço 

urbano, transcorre, maiormente, no setor sudeste e incomumente no bairro De Lourdes, no 

setor leste, assim como nos espaços circundantes do município de Fortaleza. 

De início, deve-se pontuar que um conjunto de fatores — o aumento das 

ocorrências de crimes violentos, a experiência real e subjetiva (discurso da mídia e a fala do 

crime) — fortalece um imaginário coletivo da violência nas cidades (ARAGÃO et al., 2008) 

e, por sua vez, redimensiona os atuais padrões residenciais e as práticas socioespaciais dos 

citadinos. Nessa continuidade, o agravamento da insegurança urbana faz prosperar inúmeras 

paisagens urbanas do medo2 e consolidam uma geografia da violência e do medo (LIRA, 

2017), manifestada na distribuição desigual dos crimes violentos ou, numa perspectiva 

territorial, na utilização de estratégias de controle e contenção socioespacial (FERNANDES, 

2009). Todas essas qualidades apontadas, brevemente anunciadas nesse momento, definem 

uma fobópole, como propõe Souza (2008). 

Algumas pesquisas (BRASIL et al, 2010; IPECE, 2015; COSTA & FREITAS, 

2015) têm demostrado que há uma relação entre as condições socioeconômicas e a 

concentração espacial dos roubos, furtos e homicídios no município de Fortaleza. Verifica-se 

uma concentração de crimes letais nos trechos de bairros populares, com população de piores 

condições de renda, educação, infraestrutura e forte existência de disputas territoriais entre 

                                                           
1
 A criminalidade violenta é a designação para aquele tipo de delito que apresenta grave ameaça ou violência à 

pessoa, abrangendo os crimes de homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal, sequestro, estupro, roubo, 

latrocínio (roubo seguido de morte da vítima), dentre outros. Além desses dados, o furto é uma variável utilizada 

para compor os índices de criminalidade nas unidades da federação e nos municípios brasileiros. Tendo como 

referência o instrumental elaborado por Lira (2017, p.36) para categorizar os tipos de Crimes Violentos Contra a 

Pessoa (CVPES) e os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPAT), roubo e furto são duas categorias 

diferentes, embora a última não apresente grave ameaça, não se pode afirmar que a vítima está isenta de riscos, 

por isso, ―tanto o roubo, quanto o furto são ‗sinônimos‘ de prejuízos patrimoniais‖.  

 
2
 A concepção de paisagem do medo (termo original), como fato palpável e percebido subjetivamente, sugere 

uma ligação com o temor da violência e um tipo de aversão estética a determinados lugares (TUAN, 2005). 

Consequentemente, algumas paisagens urbanas podem causar sinais de alerta e ansiedade no indivíduo pelo 

simples fato de parecerem sombrias, por trazerem à tona uma experiência traumática de um assalto ou notícias 

de latrocínios; assim, as paisagens urbanas do medo se manifestam em muros elevados, grades, cercas e outros 

artefatos de proteção e segurança típicos da cidade contemporânea.  
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facções nos bairros Bom Jardim, Genibaú, Vicente Pinzón/Cais do Porto, Messejana, 

Jangurussu, Aerolândia, Jardim das Oliveiras e Barra do Ceará, dentre outros. Enquanto as 

maiores ocorrências de furtos e roubos são verificadas nas proximidades do local de moradia 

das vítimas e atinge, prioritariamente, as camadas de rendas superiores e de elevada 

escolaridade residentes no Centro, Aldeota, Meireles, Dionísio Torres, Papicu, Cocó, Cidade 

dos Funcionários.  

Certamente, a experiência de ter sido vítima e a sensação de vulnerabilidade a 

crimes contra a pessoa e contra o patrimônio corroboram para reduzir o uso dos espaços 

públicos e abertos da cidade, legitima a autossegregação das elites para enclaves redidenciais 

e limita suas práticas socioespaciais a espaços seletivos como shopping centers. Tais ações 

objetivam diminuir os riscos e incerteza do ―caminhar‖ entre diferentes.  

A ascensão do padrão residencial murado e vigiado na RMF também se vigoriza 

pelo forte apelo publicitário — contido nas variadas peças promocionais divulgadas pelos 

promotores imobiliários — que exalta a necessidade de um novo estilo de vida com conforto, 

qualidade ambiental e segurança. Por isso, a reestruturação do mercado imobiliário-financeiro 

local provocou a diversificação dos tipos de enclaves residenciais e comerciais, oferecendo 

desde loteamentos fechados, loteamentos de usos múltiplos, condomínios horizontais, 

condomínios verticais, shopping centers, malls até hipermercados. 

Nesse contexto, entende-se que a produção excessiva e o desenvolvimento de 

novas modalidades de enclaves residenciais levam, indubitavelmente, a uma ruptura da 

unidade do tecido socioespacial e a reorganização interna da cidade com base em fragmentos 

urbanos. A separação entre os que estão ―dentro e os de fora dos muros‖ é uma marca 

simbólica e material da mudança no padrão de segregação contemporânea, que produz 

descontinuidades no tecido urbano imediato e gera um confinamento da sociabilidade das 

camadas de renda média e alta para espaços comuns dos enclaves residenciais e para grandes 

equipamentos de consumo segmentado dispostos nas novas centralidades (SALGUEIRO, 

1998; CALDEIRA, 2000; BAUMAN, 2007; SPOSITO, 2011; DAL POZZO, 2015). 

No caso do conceito de segregação
3
, ele passa a ser utilizado inicialmente com a 

Escola de Chicago, mais precisamente nos trabalho de R. Park e R. McKenzie, e, por 

conseguinte, surgem os modelos de círculos concêntricos para interpretar a distribuição dos 

grupos sociais no espaço urbano, como os de J. G. Kohl e E. W. Burgess. O modelo teórico de 

segregação espacial de Hoyt mostra que as áreas residenciais de alto status se desenvolvem 

                                                           
3
 Para uma melhor análise da temática, ver Corrêa (1989); ver Vasconcelos, 2013. 
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em setores a partir do centro e é aquele que mais se assemelha ao padrão centro-periferia, no 

qual definiu a organização socioespacial da cidade de Fortaleza por mais de 60 anos. 

Nesse âmbito, a organização intraurbana da capital cearense, no intervalo de 1950 

a 1990, exibiu uma maior densidade das camadas de mais alta renda nos conjuntos de bairros 

próximos do núcleo original e dotados de melhor infraestrutura, serviços e amenidades 

naturais (perfazendo uma única e grande região — o setor centro-leste), ao passo que alguns 

estratos populares foram relocados para distantes e precários conjuntos habitacionais 

localizados em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, já outros ocuparam as margens de rios, 

lagoas, ambientes dunares e trilhos.  

Contudo, na década de 2000, observa-se um deslocamento residencial mais 

intenso dos estratos de renda média-alta na direção leste-sudeste; porém a diferença desse 

novo movimento reside na proximidade espacial a camadas populares e no erguimento de 

muros que separam física e socialmente estes distintos grupos sociais. Embora ainda persista 

uma forte concentração das elites fortalezenses nos bairros Aldeota, Meireles, Varjota, 

Dionísio Torres e Fátima, percebe-se uma redistribuição destes em direção aos espaços 

periurbanos ou no entorno da cidade de Fortaleza (BERNAL, 2004; FUCK JUNIOR, 2004; 

MONTEIRO, 2007; DIÓGENES, 2012; SANTOS, A., 2015; PEQUENO, 2015). 

Sendo assim, a dispersão geográfica das famílias de alta renda se efetivou 

mediante a implantação pontual de ―cidades-fortaleza‖
4

 e seus respectivos sistemas de 

segurança e vigilância e exerce enorme influência na dinâmica imobiliária metropolitana. Os 

lançamentos imobiliários passaram a priorizar os condomínios horizontais nos setores leste e 

sudeste da capital; entretanto a expansão da oferta de loteamentos fechados, loteamentos de 

usos múltiplos (Aphavilles) e condomínios de praia é um fenômeno metropolitano, 

concretizando um padrão de tecido urbano fragmentado tanto nas áreas consolidadas quanto 

nos trechos de urbanização dispersa. Todos são caracterizados pela maior autonomia e 

dissociação do entorno imediato; no entanto ainda mantêm conexões com os espaços centrais 

e com os grandes equipamentos de consumo do município de Fortaleza. 

Desse modo, a tese destaca a mudança do modelo de segregação dual (centro-

periferia) em direção ao padrão de fragmentação socioespacial que vem se desenvolvendo, no 

presente momento, nos seus espaços do entorno (trechos do Eusébio e Aquiraz), no setor 

sudeste (num trecho linear que começa nas imediações do bairro Edson Queiroz e chega até a 

Messejana) e em partes específicas da cidade de Fortaleza. 

                                                           
4
 Esta terminologia é adotada por Davis (1993) para descrever a estratégia defensiva dos estilos de vida luxuosos 

da sociedade afluente de Los Angeles-EUA. 

https://www.sinonimos.com.br/em-direcao-a/
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Para um maior aprofundamento da temática, escolheu-se o bairro De Lourdes 

como recorte empírico. Tal unidade geográfica situa-se no setor centro-leste da cidade de 

Fortaleza, estando próximo ao Papicu, Vicente Pinzón, Praia do Futuro, Manuel Dias Branco 

e Cidade 2.000. No ano de 2005, ele foi reconhecido como divisão político-administrativa 

municipal; contudo sua origem remonta à criação de pequenos loteamentos em terrenos do 

antigo Sítio Cocó, no final da década de 1970 e início de 1980. Excentricamente, o bairro 

possui uma grande quantidade de condomínios horizontais de luxo, nos quais contam com 

uma variedade de opções de lazer e de serviços e traz uma fragmentação sócio-espacial e 

sócio-territorial (MAPA 1). 

 

Mapa 1 – Delimitação da Área de estudo: o bairro De Lourdes

 

Fonte: Elaborado por Freitas e Lima (2018). 
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Do ponto de vista da contribuição teórico-metodológica, a articulação dos 

fenômenos e processos entre três unidades espaciais — a escala metropolitana, a escala 

municipal e a escala do bairro — permite problematizar e avaliar os efeitos dos enclaves em 

distintas escalas geográficas e níveis diferenciados de fragmentação (fragmentação físico-

espacial, fragmentação sócio-territorial e fragmentação social).  

Quanto à relevância, por meio desse estudo é possível realizar uma 

contextualização e compreender as razões da intensificação da diferenciação socioespacial e 

das transformações das formas em níveis de descontinuidades físico-espaciais e sociais no 

espaço urbano.  

Por todos esses aspectos elencados, o desenvolvimento desta pesquisa acontece 

num contexto social e histórico em que o sentimento e a sensação de insegurança impactam 

expressivamente a vida cotidiana, a morfologia dos habitats e a organização intraurbana da 

cidade de Fortaleza. Diante da ampliação da criminalidade violenta, acentuada pela inserção 

do crime organizado no estado do Ceará, a inseguridade adquire uma indispensabilidade 

quando se discute o desígnio do isolamento social e as mudanças das práticas socioespaciais 

das camadas de renda média e alta para espaços residenciais, com acessos restritos e 

delimitados por muros e/ou cercas. É factível, ainda, entender como o discurso da violência e 

do medo é explorado pelos agentes imobiliários e empresas de segurança privada para 

produzir uma demanda efetiva por enclaves fortificados. 

Desse modo, os novos padrões residenciais têm sido redesenhados com base numa 

estética do temor, em que a arquitetura do medo condiciona os atos, modifica os percursos 

urbanos e fixa novas formas de separação física e rupturas. O local das interações entre as 

pessoas — os espaços públicos — ―adquieren un nuevo sentido en una ciudad que 

progresivamente se va cercando entre muros‖ (SCHACHTER, 2015, p. 86).  

De fato, a cidade de Fortaleza está sendo ―pontilhada‖ por elementos 

fragmentadores do espaço urbano e acelera-se a segmentação do seu tecido urbano, uma vez 

que os ―muros arrefecem as relações espaciais da cidade, concretamente, pela materialidade 

dessas barreiras que impedem a circulação‖ (SPOSITO; GÓES, 2013). Por esse ângulo, as 

enormes quadras muradas e os artefatos de separação utilizados pelos diversos tipos de 

condomínios residenciais restringem os movimentos e garantem pouca (ou inexistência) 

interação destes com as áreas do seu entorno imediato. 

https://www.sinonimos.com.br/designio/


27 
 

 

A natureza da cidade fragmentada contrapõe a ideia anterior de cidade unitária, 

hierarquizada, coesa e a ―própria continuidade centro periferia ou cidade-hinterland se 

rompe‖, resume Salgueiro (1998, p. 41). Como Caldeira (2000) escreveu de maneira incisiva: 

em cidades fragmentadas por enclaves fortificados, o ideário moderno de espaço público 

acessível a todos, sem restrição à circulação e com a possibilidade de encontros entre os 

grupos sociais diferentes, acha-se comprometido.  

A autossegregação dos setores de renda média e alta da sociedade tem efeito 

direto na diversificação socioespacial das áreas periféricas e promove rupturas significativas 

na continuidade centro-periferia. O confinamento de equipamentos de lazer e serviço 

intramuros e a seletividade espacial garantem, ao mesmo tempo, uma exclusividade social e 

uma independência do restante da cidade.  

É nesse cenário que estudiosos chegam a cogitar a ―supressão‖ dos espaços 

públicos (DAVIS, 2009) e revelam o aumento da fobia social (BAUMAN, 2007) ou 

escapismo das elites (SOUZA, 2008). O pânico de participar da vida urbana real, ante o 

perigo e a ameaça, incentiva a produção de ilhas de similaridade e semelhanças, que são 

comunidades homogêneas fechadas para alteridade externa e frustradas também com as 

interações internas (CALDEIRA, 2000; GOMES, 2006). 

Nessa perspectiva, Schachter (2016, p. 87) também alertou sobre a incoerência do 

modelo de habitat nucleado e murado bastante difundido nas cidades contemporâneas, pois, 

segundo ele, não há como negligenciar a relação complexa entre medo e as formas de 

produção da cidade e suas consequências físicas e sociais. O autor entende que os atuais 

espaços públicos, antes lugares de encontros entre os diferentes, tornaram-se unicamente 

locais de passagens entre os edifícios e simples corredores conectivos (circulação). E dentro 

da lógica do medo, os espaços abertos à sociabilidade universal se transformaram em locais 

de perigo e da violência, mas ele adverte: “cuanto más miedo, más fragmentada será la 

sociedad y cuanto más segmentada la ciudad, más fácil será dominada por el miedo‖. Sobre 

essa questão, Jacobs (2009) frisa: o principal atributo de um espaço urbano próspero é que as 

pessoas fiquem seguras e protegidas na rua em meio a tantos desconhecidos e não se sintam 

ameaçadas por eles. As cidades que não ofereçam segurança à vida pública passam a 

acumular muitos problemas. 

Portanto, é oportuno debater a incompatibilidade da formação de um espaço 

urbano composto de um mosaico de unidades independentes e desconexas com a realidade 

local, com fortes contenções a co-presença de grupos sociais heterogêneos. Os impactos 

físico-espaciais envolvem a fixação de grandes extensões impermeáveis que restringem à 
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acessibilidade e tornam os percursos maiores, a alteração da relação entre espaços públicos e 

privados através do convívio intramuro ou de práticas socioespaciais orientadas para enclaves 

comerciais e de lazer. Quanto às consequências sócio-territoriais, destacam-se a privatização 

das áreas públicas e a imposição de poderes paralelos que substituem a administração do 

Estado pela gestão de empresas privadas. 

Por isso, a questão norteadora da pesquisa se resume a seguinte interrogação: as 

transformações urbanas e a proliferação de enclaves residenciais já permitem propor uma 

mudança na configuração da cidade de Fortaleza e da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF)?  Dessa maneira, é relevante compreender a limitação do antigo modelo de segregação 

centro-periferia em face do desenvolvimento da fragmentação soocioespacial, no qual é 

consubstanciado por um mosaico de unidades independentes e numa segregação na 

microescala. Nessa sequência, as hipóteses delineadoras da pesquisa estão delimitadas a 

seguir: 

a) a propagação do medo e da sensação de insegurança, diante do aumento da 

criminalidade violenta, justificam a produção e o consumo de enclaves 

residenciais na cidade de Fortaleza e nos municípios metropolitanos; 

b) a implantação excessiva de enclaves residenciais indica uma mudança no 

padrão de organização urbana em direção ao modelo de fragmentação urbana; 

c) a fragmentação socioespacial é vista como uma exacerbação da segregação, a 

qual transcorre pela autossegregação das elites e separação do entorno imediato 

e atinge trechos específicos da RMF; 

d) a imposição de barreiras físicas e o confinamento das práticas socioespaciais, 

características comuns dos variados tipos de enclaves fortificados, transformam 

a relação entre espaço público e privado e ocasionam significativos impactos 

físico-espaciais e sociais na cidade; 

e) as estratégias dos agentes imobiliários têm trazido uma variação nos tipos de 

enclaves fortificados, principalmente um aumento na oferta de equipamentos 

de lazer e serviços nas áreas de uso comum dos empreendimentos residenciais 

unifamiliares e; 

f) o bairro De Lourdes é um caso excepcional de área com elevada concentração 

de condomínios de luxo no centro-leste da cidade de Fortaleza e de 

fragmentação sócio-territorial manifestada pelo forte controle e contenção 

socioespacial nos seus limites. 
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Buscando o esclarecimento da questão norteadora da pesquisa e das hipóteses 

propostas, o estudo tem como objetivo principal analisar a intensificação do processo de 

fragmentação socioespacial na cidade de Fortaleza — Ceará, tomando como estudo de caso o 

bairro De Lourdes, a partir da década de 2000. 

Quanto aos objetivos específicos, compete ao estudo: 

a) entender como o sentimento de medo e a sensação de insegurança induzem a 

autossegregação das camadas de renda média e alta para os enclaves 

residenciais; 

b) descrever os aspectos gerais e específicos dos níveis de fragmentação físico-

espacial e fragmentação sócio-territorial e avaliar seus respectivos impactos no 

tecido socioespacial; 

c) descrever os diferentes tipos de enclaves fortificados e identificar os trechos de 

grande concentração de conjuntos residenciais murados e complementados por 

aparatos de vigilância e segurança na RMF; 

d) entender o processo de expansão dos enclaves residenciais horizontais em 

diferentes contextos e examinar as articulações entre os novos lançamentos 

imobiliários com os discursos publicitários elaborados pelos promotores 

imobiliários; 

e) investigar a fragmentação sócio-territorial do De Lourdes sob um contexto de 

aumento do isolamento dos grupos de rendas superiores através de mecanismos  

contenção sócio-espacial e distinção social. 

 

1.1 Estrutura redacional 

 

Feitas essas considerações, a estrutura da presente tese é composta de quatro 

capítulos. Seguindo a ordem estabelecida no sumário, o primeiro (Introdução) apresenta a 

ideia central de evidenciar a influência da expansão da insegurança e da sensação do medo na 

produção e consumo de enclaves residenciais fechados e, como resultado, tem-se a 

intensificação do processo de fragmentação socioespacial na escala metropolitana, na cidade 

de Fortaleza e no bairro De Lourdes. Nessa parte, ainda é exposto os fundamentos teórico-

metodológicos, com ênfase na definição das escalas espaciais, das categorias analíticas 

utilizadas e delimitação do recorte temporal da pesquisa.  

No segundo capítulo, são indicados os trechos e os setores de maior concentração 

de enclaves residenciais e avaliam-se os impactos físico-espaciais e sociais provocados pela 
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crescente produção de condomínios residenciais horizontais, loteamentos fechados, 

loteamentos de usos múltiplos e loteamentos ilegais de grande porte. Nesse caso, exibe uma 

descrição da segregação centro-periferia na cidade de Fortaleza em contraposição à proposta 

de fragmentação socioespacial.  

No terceiro capítulo, enfoca-se a diversificação dos enclaves residenciais e 

comerciais na RMF, salientando os conjuntos residenciais murados e vigiados com enorme 

variedade de equipamentos de lazer e serviços nos espaços comuns. Depois se faz um debate 

das principais teses que tentam elucidar a origem e a evolução dos princípios inerentes aos 

condomínios fechados ou gated communities, na sua acepção original. Em paralelo, expressa 

que a produção excessiva desses produtos imobiliários é um fenômeno verificado em diversos 

países do mundo, assumindo uma posição de destaque nas cidades latino-americanas. Nas 

grandes e médias cidades brasileiras, destina-se, preferencialmente, aos extratos de renda 

média e alta da sociedade. Além disso, aborda-se a publicidade empregada na oferta dos 

enclaves residenciais e os fatores fundamentais utilizados na valorização e comercialização 

desses empreendimentos imobiliários. 

Por último, o quarto capítulo tem como proposta inicial mostrar o 

desenvolvimento da fragmentação físico-espacial e sócio territorial numa unidade espacial 

pequena, mas dotada de grande complexidade socioespacial: o bairro De Lourdes. Este 

apresenta um padrão residencial peculiar para o contexto em que está inserido: o setor centro-

leste. A unidade político-administrativa em evidência possui uma das maiores rendas da 

capital e verifica-se uma grande quantidade de condomínios horizontais de luxo de porte 

médio. Por fim, o bairro é sugestivo exemplo de fragmentação sócio-territorial com forte 

vigilância nas suas ruas, bloqueio das praças que findam em ruas sem saídas e segurança 

privada imposta para todo bairro. 

 

1.2 Aspectos teórico-metodológicos 

 

As reflexões iniciais dessa tese surgiram ainda na dissertação de mestrado, 

defendida em setembro de 2010, vinculada ao Programa de Pós-Gradução em Geografia, da 

Universidade Federal do Ceará (PPGG/UFC) — sob a orientação do Prof. José Borzacchiello 

da Silva. O estudo, intitulado ―A territorialidade da criminalidade violenta no bairro Jardim 

das Oliveiras, Fortaleza/CE‖, avaliou os conflitos territorializados entre as comunidades 

sócio-segregadas e estigmatizadas num contexto de ascensão das ocorrências de homicídios 

na capital do Ceará. De início, observou-se que identidades territoriais, rivalidades e 
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vinganças acumuladas ao longo do tempo (materializaram-se principalmente em forma de 

violência letal nos territórios reinantes da violência e do medo) colaboravam para o aumento 

progressivo do processo de segmentação socioterritorial da cidade de Fortaleza. 

Propunha-se já, à época, o estabelecimento de uma configuração fragmentária por 

dois fenômenos: de um lado, o desenvolvimento de conflitos pautados em rivalidades entre 

microgrupos sociais e nas disputas por territórios por motivo de tráfico de drogas, esta, numa 

etapa mais avançada; de outro lado, lança uma exígua investigação da correspondência da 

violência com a multiplicação das fortalezas da cidade (condomínios fechados), nomeação 

originalmente concebida por Silva Filho (2004), consubstanciando uma fragmentação do 

tecido sociopolítico-espacial similar àquela sugerida por Souza (2000). 

Agora, o objeto de análise apresenta a combinação criminalidade-medo-

insegurança como contexto para proliferação dos enclaves fortificados e, por consequência, na 

modificação da organização do espaço, sendo empreendida a definição de categorias, dos 

diferentes níveis de análise, dos impactos (variáveis) e escalas (temporal e geográfica), 

levantamentos de dados secundários e primários.  

A fragmentação urbana é a categoria basilar da pesquisa em foco e, dentre os seus 

vários enfoques, é uma noção utilizada quando se refere às mudanças na organização 

sociopacial como consequência da instalação de enclaves fortificados ou, mais 

especificamente, de condomínios residenciais horizontais e loteamentos fechados 

(JANOSCKA, 2002; GLASZE & JANOSCHKA, 2002; JANOSCHKA & GLASZE, 2003; 

SPOSITO & GOES, 2013; DAL POZZO, 2015). É, notadamente, uma noção polissêmica e, 

por vezes, ambígua (CHETRY, 2014) e, apesar da sua multidimensionalidade, ela vem se 

constituindo num pertinente instrumento analítico para o exame da diferenciação 

socioespacial e como uma nova maneira de interpretação da segregação contemporânea.  

Importa destacar que — no plano do movimento, da ação continuada e na 

regularidade dos eventos — o estabelecimento de uma fragmentação (enquanto forma, 

conteúdo e processo) não indica uma mudança na estrutura da cidade de Fortaleza, nem 

tampouco institui uma nova segregação, no entanto, aceita-se que estão em curso pujantes 

mudanças na sua forma e conteúdo, com intensificação das diferenciações e segmentação do 

seu espaço urbano, sendo, portanto, esta a abordagem fixada para a escolha de categorias 

derivadas. 

Nessa situação, divide-se a pesquisa em três níveis de análise: a fragmentação 

físico-espacial (FFP), fragmentação sócio-territorial (FST) e a fragmentação social (FS). A 

investigação do tipo FST será mais detalhada na escala do bairro De Lourdes, pois nele se 
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desenvolve um poder paralelo ao do Estado que se caracteriza pelo uso predominante da 

segurança privada e de formas de apropriação dos espaços públicos. Depois da determinação 

das subcategorias analíticas, criou-se um conjunto de diretrizes conceituais com a finalidade 

de avaliar o impacto dos enclaves residenciais no tecido socioespacial. As formulações foram 

operacionalizadas em nove impactos físico-espaciais e três impactos sociais no espaço urbano 

para as escalas da RMF, Fortaleza e bairro De Lourdes. Cada tipo de impacto identificado ou 

a possibilidade dele se desenvolver é representado por um ícone que permite conjecturar o 

nível de fragmentação dos seis enclaves residenciais selecionados conforme a 

representatividade e a variação na escala geográfica (QUADRO 1). 

 

Quadro 1 – Fragmentação físico-espacial e social (categorias e impactos) 

VARIÁVEIS DEFINIÇÃO SÍMBOLOS 

1. Impedimento de fluidez 

espacial 

É constatado no momento em que a continuidade das vias 

públicas é interrompida por barreiras físico-espaciais. 

 
2. Inexistência de relação 

com o entorno 

Ocorre quando o enclave residencial pouco ou nada se integra 

(física e socialmente) com a vizinhança imediata. Tal impacto, 

normalmente, é ocasionado por perímetros murados e/ou com 

gradis e portarias centralizadas que restringem a 

permeabilidade entre os lotes e as ruas. 

 

3. Justaposição de enclaves 

residenciais 

Existência de dois ou mais condomínios ou loteamentos 

próximos que restringem, enormemente, a circulação e 

mobilidade de pessoas com ou sem veículos. 
 

4. Proximidade espacial 

com distanciamento 

social 

Quando o enclave horizontal fica justaposto, por exemplo, a 

uma comunidade popular ou favela, porém, não há pouca 

interação socioespacial entre estas distintas realidades. 
 

5. Inexistência de calçadas 

para pedestres 

 

Falta de calçadas para a circulação e interação entre os 

citadinos. 

 

6. Existência de paradas de 

ônibus  

 

A localização de paradas de ônibus, em um raio que seja a 

acessível para os moradores dos condomínios, no entorno dos 

enclaves residenciais. 
 

7. Ausência de faixas de 

pedestre 

Inexistência de faixa de pedestre junto às vias púbicas 

adjacentes aos conjuntos murados e vigiados. 

 

8. Integração com os 

espaços de consumo 

seletivo 

 

Prevaleça de conexões entre enclaves horizontais e os shopping 

centers, hipermercados ou grandes lojas instaladas nas 

centralidades urbanas. 

  

9. Isolamento do convívio 

social 

Redirecionamento de parte considerável das práticas 

socioespaciais das camadas de renda média e alta para espaços 

coletivos com ampla oferta de lazer e serviços dentro dos 

muros.  

10. Uso e localização de 

áreas verdes/Áreas de 

Proteção Ambiental 

(APPs) 

10.1. Áreas públicas de uso exclusivo dos moradores dos 

enclaves residenciais, pois se localizam dentro dos perímetros 

murados, impedindo totalmente o acesso de outros grupos 

sociais aos recursos ambiental e paisagístico.  



33 
 

 

 10.2. O isolamento espacial das áreas públicas, causado pela 

disposição do perímetro murado, impede o livre acesso da 

população a esses recursos naturais. 
 

11. Segmentação do tecido 

socioespacial 

11.1. Tecido urbano consolidado e segmentado em razão do 

estabelecimento de um volume excessivo de conjuntos 

residenciais que se fecham em muros ou pela grande extensão 

física desses perímetros murados.   

11.2. Tecido urbano disperso e fragmentado, com 

implantação de empreendimentos residenciais de acesso 

restrito distantes do núcleo original e/ou não contíguos ao 

tecido urbano tradicional.  

12. Uso do entorno 12.1. Variação de uso nas áreas do entorno. 

 

 
12.2. Sem variação de uso nas áreas do entorno. 

 
Fonte: Organizado pelo autor. 

 

Para construção da elaboração da ficha-síntese de análise seguiram-se os seguintes 

procedimentos: localização e a tipificação mediante imagens de satélite da plataforma Google 

Earth; identificação dos limites dos enclaves residenciais e vetorização dos atributos 

geográficos mais destacáveis (arruamento, principais vias de acesso, áreas verdes e corpos 

hídricos); averiguação feita a partir de fotografias urbanas do autor e/ou do Street View 

(Google Maps); identificação dos impactos e elaboração de ícones representativos e, por 

último, breve descrição e exploração morfológica e paisagística do empreendimento 

residencial. 

Ademais, foi elaborada uma tipologia de enclaves fortificados para a RMF que 

identificou três enclaves residenciais horizontais, cinco enclaves residenciais verticais e 

quatro enclaves comerciais e de lazer (QUADRO 3). As variáveis evidenciadas foram os tipos 

de usos, padrão habitacional, localização, perfil socioeconômico e simbologia. O Mapa 17 

propicia a visualização dos padrões morfológicos e arquitetônicos mais representativos para 

cada tipo de enclave residencial, comercial. 

Castro (1995) argumenta que o problema epistemológico da escala geográfica resulta 

da inseparabilidade da extensão de um evento do seu tamanho — por exemplo: a mudança de 

tamanho implica em diferenças nos fenômenos — e pode manifestar-se em pequenos e 

macros recortes. Tal pensamento advém da reflexão feita por Lacoste (1976, p. 77) a respeito 

da seleção ou ocultação de fenômenos para determinação de um nível de análise: 

 

[...] mas como certos fenômenos não podem ser apreendidos se não considerarmos 

extensões grandes, enquanto outros, de natureza bem diversa, só podem ser captados 

por observações muito precisas sobre 



34 
 

 

superfícies bem reduzidas, resulta daí que a operação intelectual, que é a mudança 

de escala, transforma, e às vezes de forma radical, a problemática que se pode 

estabelecer e os raciocínios que se possa formar. A mudança da escala corresponde a 

uma mudança do nível da conceituação. 

 

Logo, combinação de fenômenos e eventos exige a distinção e a articulação de 

diferentes níveis de análise (conceitual ou espacial); daí que a escolha do recorte perpassa 

pela identificação dos fenômenos e na escolha de um instrumental conceitual adequando ao 

espaço delimitado para a pesquisa. Para Santos (2004), a noção de escala se aplica à origem 

das variantes de um evento e ao impacto de sua realização. Em tal caso, a combinação de 

eventos se realiza ao mesmo tempo, de modo integrado (ou inter-relacionados) e em diversos 

lugares compondo um fenômeno unitário, de extensão previsível e área determinada, a escala 

geográfica. 

De fato, a escala geográfica é um atributo metodológico indispensável para 

compreensão da realidade no qual se delimitou o recorte espacial da pesquisa, levando-se em 

conta a extensão, a complexidade dos fenômenos, a possibilidade de apreensão e 

representação numa perspectiva espacial.  

Por isso, a análise da fragmentação se concretizou em três unidades geográficas.  

Na escala metropolitana de Fortaleza, foram selecionados dois trechos de intensa aglomeração 

de conjuntos residenciais murados e vigiados no entorno da capital cearense: a extensão 

situada próxima da rodovia CE 040 (no Eusébio) e a área litorânea de Aquiraz, 

fundamentalmente no Porto das Dunas, mas com a tendência de expansão deste processo 

rumo ao Iguape. Na escala intraurbana do município de Fortaleza, considerou-se o setor 

sudeste (trecho circunjacente à Av. Washington Soares/CE 040) como referência para 

implantação de enclaves residenciais destoantes do tecido socioespacial que os cerca. Na 

escala do bairro, após a averiguação de uma ramificação com intensa valorização imobiliária, 

numa extensão localizada entre as Avenidas Dioguinho e Santos Dumont e que segue em 

direção ao Porto das Dunas através das CE 010 e CE 025, identificou que o De Lourdes, 

unidade espacial localizada no setor leste da cidade de Fortaleza, é um segmento espacial que 

possui forte fragmentação socioespacial e singular fragmentação sócio-territorial (MAPA 2). 
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Mapa 2 – Dinâmica de expansão imobiliária dos enclaves residenciais nas regiões leste e 

sudeste da RMF 

 

Fonte: Silva, R. (2019). Organizado pelo autor. 
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A seleção dessas escalas geográfica foi se delineando na medida em que se definiram 

os fenômenos, os eventos e processos através da contextualização da história da organização 

de Fortaleza (COSTA, 1988, 2005; DANTAS, 2002; BERNAL, 2004; PEQUENO, 2015; 

SILVA, 2009; SOUZA, 2006) e da leitura do deslocamento residencial das elites para 

condomínios fechados em direção à região sudeste de Fortaleza (FUCK JÚNIOR, 2012; 

DIÓGENES, 2012; MONTEIRO, 2007; SANTOS, E., 2015; SANTOS, A., 2015; 

SILVEIRA, 2012;  NOGUEIRA, 2016). 

Deve-se salientar que a escala de tempo adotada não é rígida, pois muitos eventos 

ocorrem simultaneamente, observando, ainda, a sobreposição de temporalidades, mas a 

revisão bibliográfica mostrou a acessão de dois fenômenos inter-relacionados e com 

significativas repercussões socioespaciais após os anos 2000: a expansão do medo e da 

sensação de insegurança e aumento da oferta de enclaves residenciais e comerciais na RMF. 

A partir desse momento, seguiu-se a problematização e definição de dados quantitativos e 

qualitativos para a execução da proposta conforme os objetivos delineados. 

 

1.2.1 Fontes secundárias e primárias 

 

As plantas de loteamentos e os dados estatísticos foram coletados das seguintes 

instituições públicas e privadas: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

Relatório Anual de Informações Sociais/Ministério da Economia (RAIS-ME); Secretaria da 

Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDCE); Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará (IPECE); Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF); Secretaria de 

Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA) e Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(FIPE).  

Das fontes hemerográficas avaliadas, deteve-se uma atenção aos jornais de maior 

circulação do município de Fortaleza (O Diário do Nordeste, O Povo e Tribuna do Ceará), 

com ênfase para os textos jornalísticos cujas temáticas exploradas incluíram a ampliação do 

medo da criminalidade e o crescimento do mercado de segurança privada na capital do estado 

do Ceará. 

Os dados da variável casas em condomínios, disponibilizados pela Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE)
5
, permitiram identificar os trechos de elevada oferta 

                                                           
5
 O Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados é um indicador com abrangência nacional que acompanha 

os preços de venda e locação de imóveis no Brasil. O índice é calculado pela Fipe com base nos anúncios de 

imóveis publicados no site do ZAP Imóveis e em outras fontes da Internet, criando uma base de dados sobre o 

mercado imobiliário no Brasil (FIPE, 2016). 
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de condomínios residenciais horizontais da cidade de Fortaleza, no ano de 2016. Numa fase 

preliminar, as informações recolhidas no site do FIPE foram reorganizadas e tabuladas para 

fase de mapeamento. Este procedimento teve o intuito de confirmar ou identificar mudanças 

no padrão de distribuição dos condomínios horizontais residenciais na cidade, com a premissa 

de que as áreas com grande quantidade de casas em conjuntos residenciais murados à venda 

coincidem com as zonas de maior concentração de enclaves residenciais. 

Dada a grande quantidade de empreendimentos residenciais murados, em seus 

diversos tipos e tamanhos, o censo demográfico do IBGE, no ano de 2010, introduziu a 

variável casa de vila ou em condomínio na categoria dos domicílios particulares 

permanentes
6
. Esta informação foi utilizada para comparar a quantidade de residenciais e de 

moradores que vivem em conjuntos residenciais delimitadas por algum tipo de barreira física 

e controle da entrada em sete regiões metropolitanas brasileiras e em seus respectivos 

municípios centrais: Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro (RMRJ), Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Região 

Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), Região Metropolitana de Salvador (RMS), Região 

Metropolitana de Recife (RMR) e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Mesmo que não 

seja possível especificar o número de casas e moradores que vivem em condomínios por essa 

variável, essa inovação metodológica possibilita comparar a autossegregação para espaços 

residenciais protegidos em diferentes contextos urbanos. 

A descrição socioeconômica e da acessibilidade à infraestrutura, do bairro De 

Lourdes e do município de Fortaleza, puderam ser efetuadas mediante a exploração dos dados 

estatísticas do IBGE e complementados com área total da unidade espacial em km² e o IDH, 

por bairro, elaborado pela PMF, a partir dos índices de renda, educação e longevidade. Do 

Censo Demográfico do IBGE, do ano de 2010, extraíram-se informações relacionadas ao total 

de domicílios, número de habitantes, densidade demográfica por km², renda média por 

habitante, taxa de analfabetismo das pessoas de 10 ou mais anos de idade, coleta de lixo, 

acesso à energia elétrica e existência de banheiro no domicílio.  

A reconstituição do processo de ocupação e produção do espaço do bairro De 

Lourdes foi feita através de material bibliográfico sobre o parcelamento do Sítio Cocó 

(COSTA, 1988), da análise do contexto da evolução do número de aprovação de loteamentos 

na cidade de Fortaleza (SANTOS, E., 2015; ALDIGUERI, 2017), dos índices urbanísticos 

(Mapa de Zoneamento da Lei nº 2129 – Fortaleza, 1962 e Mapa de Zoneamento da Lei nº 

                                                           
6
 As outras variantes dos tipos de domicílios são casa, apartamento, habitação em casa de cômodos, cortiço ou 

cabeça de porco e oca/maloca. 
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4486 – Fortaleza, 1975) e da Lei complementar de Parcelamento, Uso e Ocupação do 

município de Fortaleza (n° 236, de 11 de agosto de 2017). Embora o início da história oficial 

do recorte espacial estudado tenha se dado com a construção da Igreja Nossa Senhora De 

Lourdes; neste ponto, admite-se que a sua origem remonta à delimitação das glebas 6M, 7M, 

8M, 9M, 10AM, 10M e 11M do Loteamento do Sitio Cocó. As cinco plantas de parcelamento 

do solo do bairro De Lourdes integram o banco de cadastro de loteamentos da PMF/SEUMA 

e a evolução da ocupação apoiou-se nas imagens de satélites de 1985, 1991 e 2015. 

No bairro De Lourdes foi reconhecido um setor com oito ruas sem saídas (cul-de-

sac), no loteamento Colina, cuja análise das estratégias de apropriação e contenção sócio-

espacial ocorreu por meio dos campos realizados e por verificação das imagens de satélite da 

plataforma Google Earth /Street View.  

O quadro do agravamento da insegurança na escala municipal e metropolitana de 

Fortaleza foi traçado por intermédio das ocorrências de crimes violentos letais intencionais 

(CVLIs), dos crimes violentos contra o patrimônio (CVCP) e dos furtos disponibilizadas pela 

SSPDS, englobando os anos de 2013, 2015, 2016 e 2017. A exclusão dos delitos, ocorridos no 

ano 2014, deve-se a oscilação anormal dos dados em referência ao intervalo apontado. Os 

relatórios intitulados Cartografia da Criminalidade e da Violência na cidade de Fortaleza 

(BRASIL et al., 2010), o Cenário da Violência e da Criminalidade no Brasil e no Ceará 

(CEARÁ PACÍFICO, 2017) e a Pesquisa Nacional de Vitimização no Brasil 

(SENASP/DATAFOLHA/CRISP, 2013) subsidiaram o entendimento desigual da ocorrência 

da criminalidade violenta no espaço urbano. 

Para a compreensão da insegurança na cidade ocorreu, primeiramente, a 

constatação da projeção da insegurança, no espaço urbano, com o registro fotográfico das 

paisagens urbanas do medo e do reconhecimento dos artifícios de controle e vigilância 

empregados nos enclaves residenciais. Em seguida, utilizou-se o RAIS na averiguação do 

número de estabelecimentos que prestam serviços de vigilância/segurança privada, do 

quantitativo das empresas de monitoramento e segurança eletrônica e da quantidade de 

vigilantes com vínculo empregatício, no período de 2006 a 2015. Sucederam-se a seleção e 

análise dos diferentes discursos contidos nas peças publicitárias, divulgadas pelos promotores 

imobiliários, mas o foco eram as expressões do medo e da violência. As mudanças nas 

práticas sociocioespaciais, a manutenção da relevância da acessibilidade e da localização 

como atributo de valorização foram outros itens avaliados. 
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1.2.2 Campo e entrevistas 

 

Para o aprofundamento empírico da pesquisa foram realizados campos 

qualitativo-descritivos para coleta e aferição dos dados, registros fotográficos, verificação das 

hipóteses, exame dos padrões morfológicos e investigação socioespacial dos locais visitados. 

O campo exploratório e campo de reconhecimento permitiram a identificação de 

trechos de elevada incidência de condomínios residenciais horizontais, na cidade de Fortaleza, 

suscitando o esclarecimento da questão norteadora e das hipóteses delineadas, como também 

a delimitação da área de estudo da pesquisa. De início, considerou-se uma porção contínua, 

com 12 bairros distribuídos entre os setores leste e sudeste, como recorte espacial de análise, 

mas, diante da excepcionalidade do seu padrão residencial e da fragmentação sócio-territorial 

atuante em seus domínios, optou-se pelo bairro De Lourdes com o propósito de apreender e 

descrever a complexidade do fenômeno num estudo de caso. Então, foram realizados os 

seguintes trabalhos de campo: 

 

1 – Em junho de 2017, campo de reconhecimento preliminar do bairro De Lourdes e entorno; 

2 – Em outubro de 2017, campo exploratório cujo percurso envolveu o bairro Edson Queiroz, 

Sapiranga, com inspeção do Alphaville Eusébio e visita à implantação do Alphaville Ceará, 

no município de Eusébio; 

3 – Em outubro de 2018; campo para investigação paisagística e identificação dos padrões 

residenciais da unidade espacial apoderada para estudo de caso; 

4 – Em abril de 2019, campo de visitação às igrejas e diálogo com sujeitos sociais da unidade 

espacial em pauta;  

5 – Em setembro de 2019, realização de entrevistas com membros das comunidades do Luxou 

e dos Cocos; 

6 – Em setembro de 2019, campo de verificação de informações nos loteamentos Colina e 

Outeiro II, no bairro De Lourdes. 

 

Em razão dos obstáculos em conseguir permissão para realizar entrevistas com os 

moradores dos enclaves residenciais, dificuldade esta já manifestada por outros 

pesquisadores, definiu-se efetuar entrevistas semiestruturadas junto aos moradores do bairro 

De Lourdes e da Comunidade Luxou que se propusessem a participar do estudo.   

O instrumento de pesquisa adotado, de caráter qualitativo, tem como base a 

técnica de entrevista semiestruturada traçada com dois roteiros diferentes, contendo dez 

https://www.sinonimos.com.br/inspecao/
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perguntas cada um, dirigidos aos moradores do bairro De Lourdes e da Comunidade Luxou. 

Antes da realização das entrevistas, na fase de negociação, foram realizados contatos junto à 

direção da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIF) Dom Aloísio 

Louscheider no desígnio de apresentar os objetivos e justificar a importância da pesquisa, 

esclarecendo que o pesquisador tem uma conduta ética com o estudo a ser desenvolvido. 

A participação, nesta pesquisa, foi voluntária, sendo facultado ao entrevistado 

decidir não participar ou desistir de continuar em qualquer momento, mesmo depois de 

iniciadas as indagações, esclarecendo ao participante os riscos e desconfortos, 

confidencialidade e benefícios da tese. Estimou-se um tempo de vinte minutos para a 

realização de cada entrevista, sem a obrigatoriedade de ser seguido todo o roteiro projetado. 

Todos os 05 participantes assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido ou termo de responsabilidade de uso de dados. O participante teve a consciência 

de que alguma pergunta poderia constrangê-lo, porém foi garantido ao entrevistado o direito 

de encerrar a entrevista a qualquer momento. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa 

obedecem aos ―Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos‖, conforme Resolução nº 

466/12, Resolução 510/16 e do Conselho de Ética da Universidade Federal do Ceará.   
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2 UMA CIDADE EM FRAGMENTOS  

 

2.1  Geografia da violência e fragmentação na Região Metropolitana de Fortaleza 

 

O aumento da criminalidade violenta possui uma estreita relação com a 

propagação da insegurança na cidade de Fortaleza. Esta situação tem legitimado o erguimento 

de barreiras físicas que acentuam as diferenças socioespaciais nas áreas em que se 

estabelecem os enclaves residenciais. A demasiada oferta de tipos de conjuntos residenciais 

controlados e vigiados consolida o processo de fragmentação socioespacial nos espaços do 

entorno da capital cearense. 

Induções teóricas, inspiradas fundamentalmente nas proposições de Queiroz 

(2000), Souza (2008), Sá et al. (2008), Sposito (2011) e Shachter (2015), permitiram indagar 

sobre o papel da inseguridade urbana na organização socioespacial da Região Metropolitana 

de Fortaleza. Em tal caso, a ampliação expressiva das ocorrências de crimes violentos, 

detectado nos primeiros decênios do século XXI, é fator preponderante para a 

autossegregação das camadas de renda média e alta em enclaves residenciais. 

A rápida progressão de crimes violentos contra a pessoa (CVPES) e contra o 

patrimônio (CVPAT), percebida, vivida e narradas pelos habitantes, tornou-se um tema 

―embaraçoso‖ para políticos e gestores da segurança pública do Brasil, como no caso da 

presença do crime organizado no estado do Ceará
7
. A violência urbana, em seus múltiplos 

sentidos, domina a opinião pública (em especial os meios de comunicação) e, seja nas áreas 

nobres ou nos espaços segregados, a fala do crime violento
8
 se transformou em um dos 

elementos balizadores da vida cotidiana e da organização do espaço urbano metropolitano.  

É perceptível, já nos anos de 1980, anunciada pela ascendência dos registros de 

roubos, furtos, homicídios e do crime organizado nas favelas cariocas, aquilo que 

Enzensberger (1995) chama de guerra civil molecular
9
, uma alteração no ritmo e na natureza 

da violência nas grandes cidades brasileiras (ZALUAR, 1985; ADORNO, 2002; CANO, 

                                                           
7
 Segundo informações coletadas em alguns espaços populares e comparando com as notícias jornalísticas, a 

redução da violência (e consequente diminuição do número de homicídios), ano de 2016, deve-se 

fundamentalmente à imposição da chamada ―paz nas comunidades‖, que foi estabelecida entre as facções 

atuantes no estado do Ceará. Mas, até então, o problema do crime organizado era tratado como sendo um fato 

restrito aos presídios cearenses ou de responsabilidade apenas do governo federal. 
8
 A fala do crime qualifica os atos de violência propalados nas conversas diárias nas ruas, nas escolas, nos 

transportes públicos, no ambiente familiar ou em local de trabalho (CALDEIRA, 2000). 
9
 A guerra civil molecular proposta por Enzensberger (1995), mais apropriadamente denominada de violência 

urbana para o caso brasileiro, diz respeito ao conjunto de práticas violentas sem fundamento ideológico ou 

motivo real aparente, que não se encaixam no esquema das históricas lutas de classes, porém possuem grande 

capacidade de destruição de vidas e patrimônio material. 

https://www.sinonimos.com.br/expressivo/
https://www.sinonimos.com.br/detectado/
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2004). Entretanto, nas décadas de 1990 e 2000, esse fenômeno sai definitivamente dos seus 

espaços de confinamento (espaços segregados) e se converte em uma preocupação para todos 

os segmentos da sociedade brasileira (MARICATO, 1996). 

A criminalidade violenta urbana (em seus novos significados e intensidades) 

assume formas tão amplas e complexas que Wievyorka (1997, p. 5) julga que: ―mudanças tão 

profundas estão em jogo que é legítimo acentuar as inflexões e as rupturas da violência, mais 

do que as continuidades‖. Deve-se compreender que a violência não é um fenômeno que se 

desenvolve de forma linear, e ter consciência de que se estar diante de uma alteração no ritmo 

e na natureza da violência na cidade contemporânea. Então, é necessário deslocar o 

caráter absoluto da assertiva do aumento da violência para a ideia, bem delimitada no tempo, 

de uma mudança de ―tendência‖.  

Em razão do agravamento da insegurança nos espaços urbanos, Souza (2008) usa 

a expressão Fobópole para designar uma cidade ―dominada‖ pelo medo da criminalidade 

cotidiana e pela consciência da possibilidade de ser vítima de um roubo ou latrocínio em 

qualquer lugar e horário do dia. Nessa lógica, o medo da violência, o qual se propaga 

aceleradamente na cidade de Fortaleza, vem merecendo a atenção de diversos pesquisadores 

(QUEIROZ, 2000; SILVA FILHO, 2004; BRASIL et al., 2010). O aumento da sensação 

coletiva de insegurança
10

, na capital cearense, resulta, em grande parte, da experiência real 

com delitos diários e de uma representação social em torno das narrativas da violência. 

O agravamento e diversificação dos crimes violentos e a inserção de novos atores 

qualificam um novo paradigma da violência, na cidade de Fortaleza, bem diferente da 

realidade violenta detectada, na década de 1990, em que se desenvolviam conflitos entre 

gangues e galeras (DIÓGENES, 2008). Na época atual, a fala do crime se repercute em 

relatos de homicídios, assaltos seguidos de morte (latrocínios), roubos a ônibus, roubos ou 

furtos de automóveis, sequestros, extorsões, balas perdidas, conflitos entre traficantes, assaltos 

a bancos, explosões a caixas eletrônicos, incêndios de ônibus e violência extrema das facções 

como incêndios a coletivos públicos.  

Comparando a série histórica das ocorrências de crimes violentos da Secretaria de 

Segurança Púbica do Ceará (SSP/CE), analisada por Queiroz (2000), no período de 1992 a 

1995, e outra mais recente da agora Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará 

                                                           
10

 Com base na análise nos relatos e reportagens de jornais locais, depreende-se que a sociabilidade violenta, 

imposta pelas organizações criminosas (C.V, GDE, PCC) e outras territorialidades locais, a qual os 

moradores dos territórios estigmatizados vivenciavam cotidianamente, extrapola os seus espaços de 

―confinamento‖ e chega aos espaços residenciais das elites, no município de Fortaleza e outros da RMF. 

 

https://www.sinonimos.com.br/apreensao/
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(SSPDS/CE), no intervalo de 2013 a 2017, percebe-se o aumento exponencial da 

criminalidade violenta na capital cearense. Entre meados de 1990 e a década 2010, número 

absoluto de roubos e furtos saltou de 944, no ano de 1995, para 72.056 ocorrências, em 2017. 

Desagregando esta soma, chega-se a 43.735 casos de crimes violentos contra o patrimônio e 

28.321de extravio de objetos pessoais. Somente num curto período (de 2013 a 2016), houve 

um acréscimo de 37,50% nesses tipos de delitos, com uma manutenção constante dos índices 

de furtos e homicídios, mas, constata-se uma tendência de desconcentração da criminalidade 

violenta para outros municípios metropolitanos no momento atual (TABELA 1 e 2).  

 

Tabela 1 – Evolução da criminalidade em Fortaleza de 1992 a 1994 

ANO/MODALIDADE DE CRIME ASSASSINATO ROUBOS/FURTOS 

1991 196 412 

1992 235 438 

1993 310 583 

1994 350 922 

Fonte: Secretaria de Segurança Púbica do Ceará – SSP/CE. Organização: Queiroz, 2001. 

 

Tabela 2 – Criminalidade violenta no município de Fortaleza estado do Ceará (2013, 2015, 

2016 e 2017) 

TIPO DE CRIME/ANO 2013 2015 2016 2017 

CVLI 1.993 1651 1.007 1.979 

CVP 34.705 37.417 43370 43.735 

Furto 31.611 26.211 27.885 28.321 

Total 70.322 67.294 74.278 76.052 

Fonte: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, SSPDS/CE (2017). 

 

Contudo, esses dados apenas expõem uma parte da realidade, já que o cenário da 

criminalidade violenta, na capital cearense e na própria RMF, é muito mais grave do que o 

acusado pelas estatísticas dos órgãos oficiais. O relatório da Pesquisa Nacional de 

Vitimização, realizado pelo Centro de Estudo de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP), 

no ano de 2013, mostrou que 71,3% das vítimas de roubos e 78,4% das pessoas furtadas não 

notificaram a perda de seus objetos às autoridades responsáveis pela Segurança Pública, no 

município de Fortaleza
11

. Ainda sobre as informações do relatório em questão, em muitos 

casos, a vítima foi roubada duas ou mais vezes. Geralmente, são espoliados celulares, 

                                                           
11

A desconfiança na resolução dos crimes pelos órgãos de segurança ou mesmo o silenciamento coletivo, 

resultado dos pactos sociais que existem em alguns territórios dominados por um poder paralelo, fazem com 

que as pessoas não comuniquem certos tipos de crimes (PESQUISA NACIONAL DE VITIMAÇÃO, 2013). 

https://www.sinonimos.com.br/extravio/
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dinheiro, joias e relógios. Quanto ao local do ato do roubo, em primeiro lugar vem à rua 

(49,5%), seguido das praças e parques (12,3%), a própria casa do entrevistado (11,6%), meios 

de transporte (7,9%), locais de trabalho (7,8%) e locais privados de shopping centers ou 

agências bancárias (6,4%). 

Os registros de furtos e roubos apontam que as maiores ocorrências são 

verificadas nas proximidades de local de moradia das vítimas e atingem, majoritariamente, as 

camadas de renda e escolaridade elevada. No tocante a forma como ocorreu o ato violento, 

quase sempre, ele é executado por meio de ameaça de arma de fogo. Grande parcela das 

vítimas teve seus automóveis roubados na rua da própria residência, seguido da residência ou 

algum local do bairro em que vivem. No caso dos furtos, os estacionamentos particulares são 

os locais preferenciais para a prática deste tipo de crime contra o patrimônio. 

Os diferentes tipos de crimes contra a pessoa e contra o patrimônio distribuem-se 

desigualmente no espaço urbano. Nessa perspectiva, Costa e Freitas (2015) expuseram que os 

homicídios afetam, sobretudo, os jovens pardos/negros em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica residentes nos bairros como Bom Jardim, Granja Portugal, Conjunto 

Palmeiras, Messejana, Jangurussu e Jardim das Oliveiras. Similarmente, Nogueira, Medeiros 

e Oliveira (2015) investigaram a repartição territorial do número de homicídios e 

confirmaram que as maiores densidades desses delitos estão situadas nas zonas periféricas e 

com menores índices de desenvolvimento — condições desfavoráveis de saúde, educação e 

renda (MAPA 3).  
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Mapa 3 – IDH em 2010 e registro de CVLI em Fortaleza no período 2012-2014

 

       Fonte: Nogueira, Medeiros e Oliveira (2015). 

 

Ao contrário, os moradores das áreas nobres, com melhores índices de 

desenvolvimento urbano e de infraestrutura urbana, são os menos expostos à vitimização por 

crimes letais intencionais (CVL), contudo, há um maior risco de serem vítimas de CVPAT e 

furtos. A região centro-leste congrega a maior parte das ocorrências de crimes patrimoniais, 

com destaque para o Centro, Aldeota, Meireles, Papicu, Dionísio Torres, São do Tauape, 

Fátima e Cidade dos Funcionários e os bairros de perfil comercial, como, por exemplo, 

Messejana e Parangaba, conforme mostra o Mapa 4 (BRASIL et al., 2010; CEARÁ 

PACÍFICO, 2016). 
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Mapa 4 – Crimes violentos contra o patrimônio 1º trim. 2013, 1º trim. 2014 

 

          Fonte: Ceará Pacífico (2016). 

 

Nesse contexto, no começo do século XXI, a sensação dos habitantes, da cidade 

de Fortaleza e/ou RMF desdobra-se em sinais de alarme e ansiedade devido à repetição 

cotidiana dos crimes violentos urbanos. Estes acontecimentos, sob a percepção de risco, 

ganham mais amplitude no imaginário coletivo do medo difundido em eventos, narrados e 

experimentados por um número cada vez maior de pessoas, pois, como assevera ―Shachter 

(2015, p. 87), ―el miedo es vivido como sentimiento y la violencia como acción, pero cuando 

la acción cesa, el miedo persiste, reaparece, asciende, cambia de motivo y de forma‖.  

A ampliação dos índices de criminalidade violenta remodela a vida cotidiana em 

seus múltiplos aspectos (lazer, trabalho e moradia) e se projeta no espaço urbano e, como 

adverte Fernandes (2009, p. 191): ―[...] o medo interfere diretamente na relação das pessoas 

com a cidade, mudando o sentido desta‖. Em consequência, o pânico da violência altera os 

itinerários urbanos, restringindo-se, na maior parte das vezes, aos espaços privados dotados de 

mecanismos de controle dos acessos e vigilância: shopping centers, conjuntos residenciais e 

loteamentos fechados. O isolamento das elites brasileiras, em enclaves residenciais, faz parte 

https://www.sinonimos.com.br/em-consequencia/
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de um fenômeno que ocorre em várias escalas e realidade urbanas, não obstante, há uma 

relação entre insegurança, autossegregação e fragmentação do tecido urbano na cidade 

contemporânea, como atesta Janoschk (2002, n.p): 

 
La invasión de la clase media y media-alta en zonas habitualmente populares 

condujo a una intensificación de las desigualdades sociales en escala reducida. Este 

fenómeno es considerado por algunos autores como un signo de fragmentación del 

área urbana y de desintegración social. 

 

Sposito (2011, p.124) explica que essas novas práticas socioespaciais aceleram a 

desagregação da cidade enquanto unidade territorial, permitindo a consolidação do processo 

de ―[...] fragmentação como forma avançada e mais complexa de segregação socioespacial, a 

partir da valorização crescente da insegurança, num mundo de impoderabilidades‖. A 

implantação descomedida de empreendimentos dotados de acesso restrito é um dos fatores 

que redefinem a segregação centro-periferia, visto que os atuais sistemas residenciais de 

segurança, vigilância e barreiras físicas controlam a acessibilidade e a circulação tanto em 

espaços privados quanto nos espaços públicos, reconfigurando o tecido espacial e social da 

cidade contemporânea.  

Nesse caso em particular, o discurso da violência funciona como um motivo 

contundente para as elites se ―isolarem‖ em enclaves residenciais, entretanto, Caldeira (2000, 

p. 297) tem alertado sobre os efeitos negativos do enclausuramento das elites. O crescimento 

da produção de enclaves fortificados provoca uma mudança no modo como os grupos sociais 

se relacionam nos espaços públicos. O desejo de isolamento e distanciamento social, exposto 

explicitamente nos muros, cercas e barras, expõe mensagens de medo, suspeita e segregação. 

São esses elementos que ratificam as novas práticas de classificação e exclusão que ―[...] estão 

criando uma cidade na qual a separação vem para o primeiro plano e a qualidade do espaço 

público e dos encontros sociais que são nele possíveis já mudou consideravelmente‖. 

Gomes (2006), referindo-se a cidade atual também como fragmentada, somatório 

de espaços independentes — em que há uma multiplicação de espaços que são comuns, mas 

não públicos, com o confinamento dos espaços da sociabilidade urbana —, usa a expressão 

―recuo da cidadania‖ para se referir aos novos arranjos físicos que provocam novas formas de 

desenvolvimento da vida coletiva. Então, o emuralhamento da vida social se constitui em um 

dos fatores responsáveis pelas mudanças nas práticas socioespaciais na contemporaneidade.  

Nessa sequência, em extensões cada vez maiores, a segregação centro-periferia, 

na cidade de Fortaleza e RMF, tem mostrado limitações na apreensão da realidade atual, uma 

vez que o agravamento da violência e da sensação de insegurança ampara os interesses 



48 
 

 

imobiliários e justifica a proliferação de tipos de enclaves residenciais e comerciais. Estes 

novos tipos de empreendimentos residenciais desprezam o espaço público aberto ou 

democrático e trazem para a esfera privada os serviços e funções outrora integrados ao tecido 

urbano tradicional.  

Sobre essa questão, Nogueira (2016) expõe que a produção de complexos 

habitacionais murados e protegidos por sistemas de controle e vigilância, nos espaços 

circundantes à capital cearense, segue fundamentalmente as novas tendências de expansão e 

valorização imobiliária metropolitana e destina-se às camadas de renda média e alta. Por isso, 

detecta-se a transformação do tecido metropolitano via decisão dos empreendedores 

imobiliários que passaram a deliberar sobre novas formas de apropriação, em áreas de 

interesses e crescimento da metrópole. 

Desde a década de 2000, parcela da população residente em bairros do setor 

centro-oeste da cidade de Fortaleza passa a estabelecer a primeira residência nos espaços 

periféricos mais distantes (DIÓGENES, 2012; SILVEIRA, 2012). Nogueira (2016) percebeu 

que os inúmeros grandes loteamentos fechados e condomínios horizontais ocupam os espaços 

do entorno de Fortaleza, perfazendo um anel periférico. Entretanto, a fragmentação 

socioespacial se desenvolve, de forma mais intensa, num trecho específico da rodovia CE 

040, no município de Eusébio e no Porto das Dunas (impulsionada pela rodovia CE 025 – Via 

Litorânea), estendendo-se para outras porções do litoral leste do município de Aquiraz.  

Essas áreas se caracterizam pela enorme presença de conjuntos residenciais e 

comerciais que se fecham em muros, trazendo diferenças bruscas em relação ao tecido 

socioespacial circunvizinho. Dentre os megaprojetos implantados que circundam o município 

de Fortaleza, destacam-se os loteamentos Alphaville Eusébio, Alphaville Eusébio, Quinta das 

Fontes, Park Eusébio, Quintas do Lago, Jardins Ibiza (MAPA 5) e os condomínios de praia 

Aquaville Resort, Beach Park Living, Resort Oceani, Condomínio Portugal Village, Porto 

Beach Residence e Resort Atlantic Palace  (Figura 1). 
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Mapa 5 – RMF: grandes espaços residenciais fechados

 
     Fonte: Nogueira (2016). 

 

 

Figura 1 – Condomínios de Praia/―Resorts‖ no Porto das Dunas

 

Fonte: Sampaio (2009), sistematizado por Diógenes sobre imagem do Google Earth (2012). 
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Ao ser influenciado por novas dinâmicas de expansão metropolitana, o município 

de Eusébio tem se destacado na oferta de enclaves residenciais horizontais. Este processo, 

resultado do transbordo do vetor sudeste de expansão metropolitana, segue a centralidade 

linear composta pela Av. Washington Soares/CE 040 do município de Fortaleza, que integra 

estreitamente os dois municípios expostos. Aliás, este é o setor de crescimento urbano mais 

dinâmico da RMF, porém, com forte uma tendência à fragmentação, como sugere Diógenes 

(2012). 

Silveira (2012) comprovou que existe uma aglomeração de condomínios 

horizontais e loteamentos fechados nos espaços adjacentes à CE 040, sobretudo nos bairros 

Tamatanduba, Coité, Centro Amador e Coaçu, no município do Eusébio, podendo ser atestado 

no Mapa 6. Os condomínios horizontais podem variar de 3.000m² a 20.000m², sendo que os 

―falsos condomínios‖, loteamentos fechados regidos pela Lei dos Condomínios (n.º 4.591), 

não realizam a transferência de terrenos ao poder público. Além da insegurança registrada na 

cidade de Fortaleza, o fácil acesso à compra de lotes a preços menores do que nas áreas 

verticalizadas desta são fatores decisivos para mudança do perfil ocupacional no município de 

Eusébio, que passa de local de veraneio para moradia definitiva, contudo a proximidade com 

as rodovias interfere positivamente no valor dos imóveis. 
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Mapa 6 – Condomínios horizontais e loteamentos fechados de Eusébio 

 

         Fonte: Silveira (2012). 

 

A flexibilização urbanística permitiu que fossem implantados loteamentos 

fechados e loteamentos de uso múltiplo nas extensas glebas disponíveis, anteriormente, 

ocupadas por posseiros, agricultores, sítios e chácaras para veraneio. Os enclaves residenciais 
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estão também localizados próximos aos principais eixos viários, mas a beleza cênica e as 

amenidades ambientais sobressaem entre os atributos atrativos.  

Na RMF, progride uma ramificação, que começa na Av. Maestro de Lisboa e 

continua pela CE-025, do principal eixo de expansão leste-sudeste. Tal processo de 

urbanização se faz, cada vez mais, por grandes empreendimentos imobiliários que combinam 

usos residenciais e comerciais. Fortemente atrelada ao turismo, nessa parte ocorre uma 

dinâmica diferenciada, na qual se ver uma confluência de parques temáticos, loteamento 

Alphaville Fortaleza e diversos condomínios de praia implantados paralelos à faixa litorânea 

do município de Aquiraz.  

No decorrer da década de 2000, ocorreu intensificação imobiliária no Porto das 

Dunas, exposta no aumento paulatino das instalações de condomínios de praia no loteamento 

convencional aberto pela família Gentil, em 1979 (DIÓGENES, 2012). A partir do final de 

1990, estabelecem-se empreendimentos que combinam usos residenciais, turístico-hoteleiros 

e com amplas opções de lazer, denotando uma relativa autonomia do entorno. O complexo 

aquático Beach Park, principal empreendimento de lazer do estado do Ceará é, sem dúvida, o 

principal fator de valorização imobiliária e atração de empreendimentos imobiliários da região 

(FIGURA 2 e 3).  

 

Figura 2 – Vista panorâmica do Aquaville Resort, Aquiraz 

 

                 Fonte: Resort online (2018). 
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Figura 3 – Resort Atlantic Palace, Aquiraz 

 

Fonte: www.booking.com (2019). 

 

Depois do Porto das Dunas, esse processo continua em direção leste, alcançando 

as praias do Iguape e Barro Preto, onde são notados enclaves residenciais de lazer não 

contíguos ao tecido urbano consolidado como o Golf Ville Resort Residence, Mandala Kauai 

e Aquiraz Riviera. Nessa situação, é produzido um tecido urbano disperso e fragmentando, 

com unidades autônomas que mantêm poucas relações espaciais com os espaços vizinhos. 

De maneira geral, os condomínios resorts tendem a se localizar, 

preferencialmente, junto à orla marítima ou próximo a recursos naturais de relevante interesse 

paisagístico e ambiental, por exemplo, a Área de Proteção Ambiental do Rio Pacoti, 

inviabilizando o acesso, nesse trecho, de outros grupos sociais. O Aquiraz Riviera possui um 

elevado grau de segmentação socioespacial, visto que os seus 272 hectares estão dispostos de 

tal maneira que a faixa praia exclusiva, paralela ao empreendimento, inviabiliza ou 

desencoraja o uso pela população local, assim como os outros demais empreendimentos deste 

tipo (FIGURA 4).  
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Figura 4 – Edifícios do Riviera Beach Place, Aquiraz 

 

Fonte: Aquiraz Riviera (2018). 

 

Por isso, o tecido urbano da Região Metropolitana de Fortaleza tem passado por 

significativas mudanças morfológicas, resultantes de novas lógicas de separação (aparição de 

barreiras físicas e de controle do acesso) e distanciamento social. Há uma redefinição da 

segregação socioespacial em partes específicas do entorno de Fortaleza, indicando uma 

consolidação da fragmentação físico-espacial e social, com o aparecimento de variados tipos 

de enclaves residenciais (loteamentos fechados, loteamentos de uso múltiplo, condomínios 

horizontais, condomínios de praia e complexos turísticos), nos quais contam com uma ampla 

variedade de equipamentos de lazer, serviços, e até equipamentos urbanos dentro de seus 

perímetros murados. 

Dal Pozzo (2015, p. 35), autor que se propôs a articular diferenciação, segregação 

e fragmentação socioespacial, adverte que a implantação e proliferação de novos habitat 

urbanos – os espaços autossegregados das elites – representam um momento de rupturas dos 

conteúdos, de novas lógicas de produção e consumo desigualmente repartida no espaço 

urbano, com ―clivagens e um efetivo afastamento socioespacial entre os distintos segmentos 

sociais‖. 

Tomando como referência o exposto e para melhor visualizar os efeitos da 

constituição de conjuntos murados com entrada controlada no espaço urbano, foram 

selecionados dois tipos de enclaves residenciais: o loteamento de uso múltiplo Alphaville 

Eusébio (o único desse padrão que possui, realmente, unidades habitacionais construídas) e o 

loteamento Alphaville Fortaleza. Sendo assim, os mapas 7 e 8 exibem uma análise integrativa 

alicerçado em 12 categorias que avaliam os efeitos desses enclaves residenciais horizontais no 
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tecido urbano metropolitano. Nessa lógica, evidencia-se a necessidade de ampliar a escala no 

intuito de entender os impactos físico-espaciais e sociais ocasionados por empreendimentos 

de grande porte e elevado grau de autonomia na RMF. 

Das 12 categorias, foram identificados 9 impactos físico-espaciais e sociais  no 

Alphaville Eusébio e 8 no Alphaville Fortaleza, não se observando um distanciamento social 

com proximidade física, posto que não há assentamentos precários ou espaços populares nos 

seus entornos e a seletividade espacial se realiza através de shopping centers, malls, grandes 

lojas e supermercados de Fortaleza e Eusébio. Entretanto, a autossegregação das camadas de 

renda alta tende a aumentar nos arredores da capital cearense por causa da construção de 

vários enclaves comerciais como o Terrazo Grand Shopping, o Portal Open Mall e o Village 

Mall, sendo este último de uso exclusivo dos moradores do Aquiraz Riviera.  

Em todo caso, deve-se enfatizar que tanto o Alphaville Eusébio quanto o 

Alphaville Fortaleza destoam enormemente do tecido socioespacial adjacente por causa do 

tamanho e do efetivo controle do acesso às unidades habitacionais (garantido por um 

sofisticado sistema de proteção e segurança privada) dentro dos seus perímetros. Então, em 

virtude das grandes dimensões e do elevado nível de autonomia em relação à cidade, estes são 

os tipos de enclaves residenciais que produzem os maiores impactos no tecido socioespacial.  

Diante isso, constata-se um impedimento da fluidez espacial, já que a configuração espacial 

desses megaprojetos imobiliários modifica os componentes basilares do tecido urbano (a rua, 

o lote e o quarteirão) e marca a repetição de um desenho composto de usos de lazer e serviços 

nas áreas coletivas no interior dos muros e com localização periférica próxima aos eixos ou 

anéis viários.  

A ruptura do tecido socioespacial implica num baixo grau de relação com o 

entorno imediato, uma vez que a interação de grupos diferentes é praticamente inexistente. A 

convivência coletiva entre os iguais é assegurada por regras, códigos, interesses comuns e na 

ampla oferta de serviços e equipamentos de lazer nas áreas de uso partilhado. Os dois 

alphavilles aludidos são dotados de um extenso programa com itens de lazer e serviços, 

abrangendo salão de festas, quadra poliesportiva, salão social, academia, restaurante, parque 

infantil, área verde, quadra de tênis, piscinas com raia, dentro outros.  

Tais espaços de uso coletivo, implantados em empreendimentos de grande porte, 

provocam o distanciamento social daqueles que convivem fisicamente próximos, 

possibilitando o delineamento de práticas socioespaciais restritas aos limites dos muros e aos 

complexos de lazer como o Beach Park. Por esse motivo, a convivência intramuros dos 

segmentos de renda média e alta, nos espaços circundantes à Fortaleza, designa um novo tipo 



56 
 

 

de segmentação socioespacial, no qual se delineia a produção de áreas homogêneas 

socialmente. 

Como se pode averiguar, forma-se um tecido urbano disperso e fragmentado, 

configurando uma cidade em mosaico composta por ―peças‖ isoladas, de baixa densidade 

demográfica e com pouca complementaridade com o núcleo urbano municipal do qual faz 

parte. Exatamente por isso, esses grandes loteamentos se situam um pouco mais afastados das 

zonas mais adensadas, contíguos às principais rodovias, garantindo uma boa integração à 

cidade de Fortaleza (Shopping Via Sul e Shopping Iguatemi) ou a pontos comerciais e de 

serviços dispostos ao longo da CE 040.  

A malha que vem se constituindo difere do tecido urbano tradicional, com 

redirecionamento de lotes para dentro dos muros e de barreiras funcionais que reduzem as 

conexões entre o espaço público e o privado.  O desenho dos loteamentos fechados, por assim 

dizer, favorece o automóvel e desencoraja o fluxo de pedestres. As curtas conexões viárias 

ligam somente o empreendimento às rodovias que estão mais interligados e, a qualquer 

aproximação de estranhos a portaria, os guardas privados estão de prontidão para alertar ao 

desconhecido que sua presença é ―indesejada‖. A inexistência de calçadas e/ou faixas de 

pedestre, em locais que deveriam contar com estas infraestruturas, é detectada nos enclaves 

residenciais investigados e, por sua vez, representa a valorização do uso do automóvel e o 

desejo de isolamentos social, já que se preconiza o mínimo de fluxo de pedestres ou 

desconhecidos nas imediações dos enclaves residenciais.  

Desse modo, as grandes extensões muradas e com controle do acesso seccionam o 

tecido urbano e reduzem as possibilidades de relações entre grupos sociais distintos. A 

disposição desses atributos urbanísticos desestimula as interações que poderiam ser 

desenvolvidas na calçada e ampliam as distâncias a serem percorridas pela população local. 

Além do mais, há uma redução do número de conexões entre as localidades circunvizinhas 

existentes que limita a fluidez espacial. Até o presente momento, não se verificou a 

justaposição de outros tipos de enclaves residenciais junto aos alphavilles Eusébio e Fortaleza. 

Os artifícios de proteção e segurança filtram e controlam a entrada de desconhecidos e 

regulam a circulação interna ou nas proximidades, restringindo o direito de ir e vir de outras 

pessoas. Nessa lógica, a combinação de câmeras de vigilância, cercas elétricas, grades, muros, 

placas de advertências, guardas privados ou mesmo arbustos espinhosos, que ficam do lado 

externo dos muros, veta a acessibilidade e mobilidade local de indivíduos de outros 

segmentos sociais.  
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As áreas públicas, elementos primordiais da sociabilidade urbana, estão sendo 

privatizados pelos enclaves residenciais de grande porte. Na maioria dos casos, os espaços 

públicos são ―apoderados‖, sem muitas contestações pelo conjunto da sociedade urbana, como 

sendo de uso exclusivo dos moradores.  

Comprovam-se condições limitadoras de uso e acessibilidade às áreas de proteção 

ambiental, já que a disposição do Loteamento Alphaville Fortaleza, na borda da Área de 

Proteção Ambiental (APA) do Rio Pacoti, veda o acesso ao público. Esta situação sempre 

gerou polêmicas, além da divergência entre o empreendimento licenciado e a área de fato 

construída (SILVEIRA, 2012), houve um desmatamento de 1.200.000 m² de vegetação de 

tabuleiro. No Alphaville Eusébio uma área natural encontra-se no interior do perímetro 

murado do loteamento e seu acesso é exclusivo dos seus moradores.  

Logo, a enorme concentração desses empreendimentos, em pontos setoriais, 

indica uma fragmentação do tecido socioespacial da RMF. Em vista disso, a contiguidade 

espacial centro-periferia deprecia-se pela multiplicação de enclaves residenciais que destoam 

drasticamente de suas áreas adjacentes. Tudo isso, refaz a compreensão do processo de 

segregação e auxilia a instalação de uma organização urbana descontínua mediante o 

aparecimento de conjuntos murados que dispõem de amplas áreas de lazer e serviços, 

revelando um alto grau de independência em relação à cidade. 

O processo de fragmentação relaciona-se com a diferenciação socioespacial, e 

apesar disso, ele não é, em hipótese alguma, sinônimo de segregação. Diante dos expressivos 

indícios assinalados, é fato que o desenvolvimento de novos tipos residenciais leva, 

indubitavelmente, a uma reorganização intraurbana com base, agora, em fragmentos urbanos. 

A incisiva análise de Salgueiro (1998) a respeito da natureza da cidade pós-moderna 

contrapõe à ideia anterior de cidade unitária, coesa e hierarquizada, tendo um espaço urbano 

composto por um mosaico de unidades justapostas e independentes, com fortes contenções a 

co-presença de grupos sociais heterogêneos.    

Portanto, a passagem da configuração monocêntrica, alicerçada na contiguidade 

centro-periférica da cidade para outra, policêntrica e fragmentada, tem se dado pela 

descontinuidade espacial do tecido urbano promovida pela proliferação de enclaves 

residenciais e comerciais. No entanto, para investigar as formas mais acentuadas de 

diferenciações do tecido urbano contemporâneo da cidade de Fortaleza, faz-se necessário 

entender as sucessivas mudanças na produção e organização socioespacial ao longo do seu 

processo histórico. Por essa perspectiva, antes de examinar a fragmentação deve-se considerar 

o padrão de segregação ―centro x periferia‖, na capital cearense, no período de 1950 a 1990. 
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Mapa 7 – Avaliação dos impactos físico-espaciais e sociais do loteamento de uso múltiplo Alphaville Eusébio, Eusébio-CE 

 
       Fonte: Elaborado por Freitas, Lima e Silva, R. (2019). 
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Mapa 8 – Avaliação dos impactos físico-espaciais e sociais do Loteamento Alphaville Fortaleza, Eusébio-CE 

 
       Fonte: Elaborado por Freitas, Lima e Silva, R. (2019).  
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2.2 O modelo de segregação centro-periferia na cidade de Fortaleza 

 

Entre as décadas de 1950 a 1980, a cidade Fortaleza passou por um intenso 

processo de urbanização, no qual as ações do Estado, grupos sociais excluídos, proprietários 

fundiários e promotores imobiliários irão produzir fortes contrastes no seu espaço urbano. Em 

tal caso, o crescimento do número de favelas, as políticas habitacionais de construção de 

grandes conjuntos habitacionais destinados aos segmentos de menor poder aquisitivo, os 

loteamentos e os investimentos públicos e privados, em setores com maior concentração das 

elites, são componentes basilares da segregação do tipo ―centro x periferia‖. Nesse padrão, os 

grupos sociais vão estar separados por grandes distâncias físicas e por acessos desiguais a 

serviços e infraestrutura urbana. Mas, depois da década de 2000, começa a se desenvolver um 

amplo trecho habitado pelas elites e por segmentos de renda média, iniciando mudanças nos 

conteúdos e nas formas no setor leste-sudeste de Fortaleza, o qual se caracterizará pela forte 

diferenciação socioespacial. 

Particularmente na capital cearense, a formação de setores socioeconômicos 

diferenciados do conjunto do tecido socioespacial desenvolveu-se com base em complexas 

desigualdades e na segregação. Sendo assim, o padrão centro-periferia marcou as diferenças 

— social e historicamente — produzidas, entre as áreas centrais e periféricas, 

predominantemente no período de 1950 e 1990. Em tal padrão, as camadas sociais de 

elevados rendimentos se concentraram, tradicionalmente, no setor centro-leste, enquanto 

aquelas de menores rendimentos ocuparam majoritariamente as áreas periféricas da cidade. 

No primeiro caso, seus bairros são dotados de boa infraestrutura e grande disponibilidade de 

serviços e comércios, já no segundo, os espaços sócio-segregados abrangem um arco de 

ocupação popular e precária que envolve a cidade de Fortaleza (COSTA, 1988, 2005; 

DANTAS, 2002; PEQUENO, 2015; MACHADO, 2017). 

Souza (2006) expõe que a estruturação socioespacial da cidade de Fortaleza vai 

ser pautada por contradições e pela formação de espaços segregados. Percebe-se, mais 

nitidamente, uma grande disparidade entre uma cidade moderna e verticalizada, que vai 

receber grandes investimentos públicos e privados, e outra cidade pobre e periférica, na qual 

se distribuirão a maioria das favelas, dos bairros populares e grandes programas de habitação 

social, tornando as distâncias físicas e sociais entre os ricos e pobres deveras grandes.   

Uma análise da distribuição da renda pessoal, feita por Silva, Nascimento e Feijó 

(2012), com dados do Censo Demográfico do IBGE, mostra uma enorme desigualdade entre 

os bairros da cidade de Fortaleza. Os dez bairros mais ricos se apropriam de 26% da renda 

https://www.sinonimos.com.br/em-tal-caso/
https://www.sinonimos.com.br/em-tal-caso/


61 
 

 

pessoal da capital administrativa do Ceará. As unidades espaciais que dispõem de rendas mais 

elevadas coincidem, justamente, com a área de ocupação da elite tradicional fortalezense e 

outra, mais recente, conexa à Av. Washington Soares, com destaque para o Meireles 

(R$3659,54), Guararapes (R$ 3488,25), Cocó (R$ 3295,32), De Lourdes (R$ 3211,09), 

Aldeota (R$ 2901,57), Mucuripe (R$ 2742,25), Dionísio Torres (R$ 2707,35), Varjota (R$ 

2153,80) e Praia de Iracema (R$ 1903,17). Situam-se numa zona de alta valorização 

imobiliária e IDHs muito alto, dispondo de um padrão residencial multifamiliar e unifamiliar, 

sendo que os enclaves residenciais (enclaves verticais, condomínios horizontais e, até mesmo, 

alguns condomínios clubes) são frequentes e inauguram novas formas de separação física e 

desigualdades socioeconômicas (MAPA 9). 

 

Mapa 9 – Valor da Renda Média Pessoal por Bairros de Fortaleza, 2010.

 

Fonte: Silva, Nascimento e Feijó (2012). 

 

Já os dez bairros com menor renda média pessoal das pessoas de 10 anos ou mais 

são, majoritariamente, conjuntos habitacionais e loteamentos populares, além de áreas que 

englobam uma grande quantidade de assentamentos precários como Conjunto Palmeiras (R$ 

239,25), Parque Presidente Vargas (R$ 287,92), Canindezinho (R$ 325.47), Siqueira (R$ 
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326,8), Genibaú (R$ 329,98), Granja Portugal (R$ 334,83), Pirambu (R$ 340,36), Granja 

Lisboa (R$ 341,36), Autran Nunes (R$ 349,74) e Bom Jardim (R$ 349,75). 

Para entender a atual segregação contemporânea, marcada pela predominância de 

conjuntos residenciais controlados e vigiados por segurança privada e por formas avançadas 

de consumo segmentado do espaço urbano, retrocede-se um pouco no tempo para entender a 

evolução da organização socioespacial da cidade de Fortaleza. Neste prisma, uma 

diferenciação mais complexa foi se constituindo mediante a delimitação de loteamentos (ou 

terrenos para especulação) pertencentes às famílias/grupos das elites tradicionais, a expansão 

dos assentamentos precários e a uma política habitacional que ―afasta‖ as populações 

―pobres‖ para espaços cada vez mais distantes das áreas centrais. 

Sobre o início de uma desigualdade socioespacial mais ostensiva, Andrade (2012, 

p. 183) defende que ―uma estrutura espacial estratificada, a partir de 1920, começa a se 

delinear na capital cearense com a definição de espaços específicos para cada grupo social, 

porém é na década de 1930 que ocorre a aceleração desse processo‖. No entanto, em termos 

de acesso desigual à infraestrutura, equipamentos urbanos, bens e serviços, a segregação 

socioespacial se impõe, incontestavelmente, a partir da década de 1950, como aponta Souza, 

2006.  

A atuação do Estado e dos grupos sociais hegemônicos foi fundamental para o 

processo de ocupação das áreas periféricas, conformando posteriormente uma dualização 

entre as áreas ―nobres‖ e aquelas destinadas às populações de mais baixos rendimentos. Na 

verdade, a estrutura socioeconômica da cidade impôs fortes restrições aos grupos sociais 

excluídos à cidade formal. Desse modo, a dificuldade em adquirir moradia vai decorrer da 

constituição de um mercado de terras urbanas e/ou da enorme concentração destas nas ―mãos‖ 

das elites tradicionais.  

A princípio, deve-se ressaltar que mesmo contando com diretrizes urbanísticas, 

definidas por planos e normas de regulação pelo poder público, a produção do espaço 

construído e a expansão da cidade de Fortaleza são, fundamentalmente, realizações da 

iniciativa privada
12

. No começo do século XX, o seu crescimento territorial acrescenta novas 

parcelas urbanas e as diferenciações ficam mais evidentes após a constituição da terra urbana 

como poder econômico e social, resultando na produção de um mercado formal de lotes e 

                                                           
12

Assertivas, por vezes apressadas, argumentam que os problemas encontrados, na cidade de Fortaleza, são 

decorrentes da ausência de planejamento, não obstante a história tem mostrado, desde os anos de 1850, que a 

expansão da cidade seguiu os planos de expansão e regulamentos urbanísticos. 

https://www.sinonimos.com.br/a-principio/
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moradias e, indiretamente, incentivará um mercado informal de ocupações, favelas e 

autoconstrução (ANDRADE, 2012; ALDIGUERI, 2017). 

Sem dúvida, proporcionado pela valorização do solo urbano em áreas que ainda 

nem eram definidas como urbanas, o crescimento territorial extensivo foi maior que o 

demográfico. Sobre essa questão, as investigações de Andrade (2012) e Aldigueri (2017) vão 

mostrar um fato notável: o aceleramento do processo de transformação de terrenos rurais em 

parcelamentos urbanos, nos primeiros decênios do século XX. Estes autores explicam que, até 

os anos 1920, o acesso à terra se baseava no patrimônio fundiário adquirido por herança e na 

incipiente comercialização de terras, já que naquela época predominava o mercado de aluguel 

de imóveis urbanos, como já mencionado. Mas, a datar do primeiro registro oficial de um 

loteamento, no ano de 1931, a oferta de terrenos em loteamentos corrobora para a formação 

de um mercado de terra e o parcelamento do solo urbano se institui como um condicionante 

da expansão do espaço urbano
13

.  

Para Aldigueri (2017), no intervalo de 1930 e 1950, as relações comerciais de 

terras urbanas passam a se processar pela mercantilização do solo urbano, cuja divisão de 

grandes glebas permite gerar lucros maiores.  

De início, as subdivisões de gleba em lotes (surgidas de 1930-1940), com 

legislação e registro imobiliário, estavam localizadas relativamente próximas ao núcleo 

urbano original. Verificava-se o fracionando de glebas, em porções menores, em áreas 

situadas muito distantes dos limites do perímetro central, como o loteamento da Praia do 

Futuro, parcelamentos nas terras que pertencia ao Coronel Antônio Diogo Siqueira, o Sítio 

Cocó. Os loteamentos do sítio Cocó, com a exceção do bairro Cidade 2.000 (COSTA, 1988), 

além de terem maior controle de uso e ocupação, serão priorizadas para os segmentos das 

camadas de rendas média e alta. Este evento provocará a criação de novas áreas residenciais e 

induzirá o crescimento horizontal da cidade (MAPA 10). 

 

                                                           
13

 É interessante notar que o parcelamento de chácaras e sítios, ao redor do núcleo urbano central, já se 

processava desde o final do século XX, principalmente com a venda de terrenos às margens das estradas do 

Arronches, Messejana e Soure (ANDRADE, 2012). 

https://www.sinonimos.com.br/notavel/
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Mapa 10 – Período (por década) de aprovação dos loteamentos cadastrados em Fortaleza

 

       Fonte: Aldigueri (2017). 

 

Outros loteamentos foram oferecidos a oeste das áreas centrais e serão objetos de 

autoconstrução de moradias populares em lotes com preços acessíveis, mas, até nos dias 

atuais, é notável a retenção de terrenos urbanos com função de reserva de valor, por exemplo, 

os loteamentos que deram origem aos atuais bairros, De Lourdes e Manuel Dias Branco. 

Ao examinar o banco de cadastro de loteamentos da PMF, Aldigueri (2017, 

p.118) identifica uma importante alteração nos perfis dos grandes proprietários de imóveis ou 

terras urbanas, pois, ―no início do século XX, despontam novos tipos de grandes proprietários 

de imóveis urbanos: comerciantes estrangeiros, e ―novos grupos emergentes‖ vinculados ao 

comércio, aos bancos e à indústria‖. 

Diante disso, cabe destacar os maiores grupos/famílias proprietárias de terras da 

cidade de Fortaleza: Siqueira Diogo (32.073.574 m²); Gentil; (18.790.953 m²); Vieira 

(5.318.914 m²); Gurgel (4.086.602 m²), Sátiro (3.980.316 m²); Carvalho (3.730.099 m²); 

Tavares Pereira (3.384.766 m²); Jereissati (2.461.165 m²); Dias Macêdo (1.829.774 m²) e 

Monteiro (1.757.727 m²) (ALDIGUERI, 2017). O resultado da ação de comerciantes, 

banqueiros e especuladores da terra urbana foi um acúmulo de propriedades e poder no 

domínio de poucos grupos/famílias, caracterizando uma forte concentração terras no espaço 

https://www.sinonimos.com.br/acumulo/
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urbano, que não pode ser negligenciado no processo de segregação socioespacial na cidade de 

Fortaleza, visto que 

 

[...] essa concentração de terras nas mãos de poucas famílias confere um monopólio 

sobre o espaço, poder de controle sobre o território, influindo significativamente na 

produção da cidade. A concentração de terras, sob as leis da moderna propriedade 

privada, significa grande poder a grupos específicos de impor a lógica mercantil na 

produção e acesso à riqueza terra, sobrepondo-se às formas não mercantis de 

apropriação. Uma condição que exacerba o acesso desigual à terra, tendo em vista o 

significado que essa passa a ter como poder econômico e como mercadoria. 

Ressalta-se, contudo, que entendemos a concentração de terras como um agravante à 

desigualdade ao acesso à terra, porém, o(s) significado(s) que a terra adquire, como 

mercadoria e, consequentemente, aparente capital, é o que essencialmente torna 

desigual e inacessível a apropriação da terra (ALDIGUERI, 2017, p. 127). 

 

Desse modo, é fácil perceber que o acesso de terrenos para a construção de 

habitações se encontrava, praticamente, ―inacessível‖ aos grupos de imigrantes que chegariam 

a Fortaleza depois de 1930, já que esta se encontrava quase toda ―dividida‖ entre os grandes 

proprietários de terra, restando às camadas sociais excluídas ocuparem as terras públicas ou 

aquelas desprezadas pelo mercado privado. Por conta disso, a extensão do seu tecido urbano 

se deu de modo descontínuo, gerando grandes vazios urbanos que futuramente serão, em 

muitos casos, ocupados por grupos sócio-segregados e/ou objetos de valorização imobiliária, 

acirrando os conflitos pela posse da terra.  

Contudo, as mudanças socioeconômicas têm grande influência na organização 

interna da cidade. Ainda que a atividade industrial não fosse o principal indutor das 

transformações urbanas
14

, a cidade de Fortaleza consolida-se como um grande centro 

econômico em face do seu setor de serviços. Ademais, Costa (1988) esclarece que a condição 

de sede político-administrativa do estado do Ceará confere à Fortaleza a primazia na 

instalação de instituições e órgãos federais, estaduais e federais como o Departamento 

Nacional de Obras Contra a Secas (DNOCS) e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), dentre 

outras importantes organizações públicas e privadas. Por consequência, a datar do século XX, 

esta cidade, cada vez mais, configurar-se-á como um forte polo de atração de emigrantes 

procedentes, em sua grande parte, do interior do Ceará. 

Então, o processo de urbanização na cidade de Fortaleza foi significativo e 

bastante desigual no tocante à disponibilidade de serviços e equipamentos urbanos, 

principalmente depois dos anos de 1950. O volumoso fluxo migratório campo-cidade e o 

                                                           
14

Em Fortaleza a indústria se desenvolveu graças aos incentivos da SUDENE, inicialmente instalando-se 

indústrias em Fortaleza e depois em Maracanaú e Caucaia. Na capital, as maiores concentrações se davam ao 

longo da Avenida Francisco Sá, nas proximidades das rodovias e ferrovias e na zona industrial do Porto do 

Mucuripe. 

https://www.sinonimos.com.br/volumoso/
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elevado crescimento vegetativo contribuirão na formação de uma segregação caracterizada 

por condições de acesso desigual à cidade. Chegando à Fortaleza, milhares de imigrantes não 

tinham lugar para fixar moradia; o mercado de terra e o poder econômico de grandes famílias 

eliminaram as chances de ocupação de terrenos bem localizados e muitos passam a viver em 

áreas próximas do centro da cidade (em razão da própria proximidade com os locais de 

trabalhos) ou às margens de rios, lago, lagoas e dunas. As favelas e áreas de risco 

consolidadas nestas áreas, posteriormente, serão as marcas representativas das desigualdades 

socioeconômicas, da precariedade, dos conflitos pela posse/propriedade da terra e da luta por 

direitos sociais. 

Conforme Costa (1988), a concentração fundiária, a crise da agricultura e/ou as 

secas irão provocar uma intensificação do processo migratório para o município de Fortaleza. 

Entre as décadas de 1920 e1940, o crescimento populacional atingiu a taxa de 129,4% e, na 

década de 1950-1960, a população quase dobrou, atingindo a taxa de 90,5%, com o 

incremento de 244.644 habitantes. Comparado à década anterior, esse valor representa um 

acréscimo de 49,9%. Não demoraria muito para a cidade ultrapassar a ―cifra‖ de um milhão 

de moradores na década de 1980. As taxas de crescimento demográfico se mantiveram 

elevadas, mas em processo de queda, atingindo 12,67% em 2010 (TABELA 3). 
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Tabela 3 – População do estado do Ceará e do município de Fortaleza e crescimento 

intercensitário (1890 – 2000) 

ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

ANO POPULAÇÃO 
CRESCIMENTO ENTRE OS 

RECENSEAMENTOS (%) 
POPULAÇÃO 

CRESCIMENTO ENTRE OS 

RECENSEAMENTOS (%) 

1890 805.687 - 40.902 - 

1900 849.127 5,4 48.369 18,20 

1920 1.319.228 55,3 78.536 62,30 

1940 2.091.032 58,5 180.185 129,40 

1950 2.695.450 28,9 270.169 49,90 

1960 3.337.856 23,8 514.813 90,50 

1970 4.491.590 34,5 857.980 66,60 

1980 5.380.432 19,7 1.308.919 52,50 

1991 6.366.647 18,3 1.768.637 35,20 

2000 7.417.402 16,5 2.141.402 21,00 

2010 8.4523,81 12,24 2.452.185 12,67 

Fonte: Souza (2006).  

 

As principais vias de acesso direcionavam a expansão da cidade e à medida que a 

população crescia, surgiam novos bairros por meio da incorporação de espaços periféricos à 

tessitura urbana. Este prolongamento urbano acompanha os eixos de ligação de Fortaleza ao 

interior do estado do Ceará, principalmente as linhas férreas e eixos viários, tornando-os 

grandes meios de penetração dos fluxos populacionais: Av. Bezerra de Menezes com o 

prolongamento da BR-222; Av. Visconde do Rio Branco e em seguida a Av. Aguanambi, 

ligando-se à BR-116 e Av. João Pessoa, com prolongação para a BR-020. Estas rodovias 

ocuparam o mesmo traçado dos antigos caminhos que ligavam a Vila de Nossa Senhora da 

Assunção (Fortaleza) às áreas de produção agropecuária regional (SOUZA, 2006). 

As geógrafas Costa (1988) e Souza (2006), numa perspectiva de análise 

intraurbana, salientam que o aumento exorbitante da população de Fortaleza, no intervalo de 

1930 e 1950, gerou uma enorme demanda habitacional e, consequentemente, o surgimento de 

muitas favelas em terrenos próximos ao núcleo original, nas faixas de praia, nas áreas de 

maior vulnerabilidade ambiental como encostas de morros e dunas, margens de rios e 

ambientes lacustres. No entanto, o intenso processo de urbanização não foi acompanhado de 

um fortalecimento da economia urbana, de investimentos em infraestrutura urbana e na 
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geração de renda. Em vista disso, houve uma exacerbação dos problemas socioeconômicos 

como desemprego/subemprego e na proliferação de formas de moradia irregular
15

. 

Essa conjuntura vai favorecer a proliferação dos assentamentos precários que, por 

sua vez, será uma temática central do planejamento urbano após os anos de 1950. Nesse 

âmbito, os estudiosos da produção do espaço urbano de Fortaleza são unânimes em afirmar 

que as primeiras favelas da cidade datam da década de 1930 (COSTA, 2005; SOUZA, 2006), 

mas foram percebidas como um problema social e urbano somente depois de 1960 

(ALDIGUERI, 2017). Assim, o período de 1930 a 1950 é o recorte mais indicado para 

determinar o surgimento das favelas do Pirambu (s/d), Arraial Moura Brasil (s/d), Otavio 

Bonfim (s/d), Cercado do Zé Padre (1930), Mucuripe (1933), Lagamar (1933), Morro do 

Ouro (1940), Varjota (1945), Meireles (1950), Papoquinho (1950) e Estrada de Ferro (1954). 

Com exceção de umas poucas favelas, originadas em 1930, no sétimo decênio do 

século XX, os assentamentos precários se espalharam por toda cidade, percebendo-se uma 

concentração espacial destes numa zona entre o núcleo urbano central e as áreas loteadas dos 

grandes proprietários de terras, sendo marcante a ocupação do setor oeste da cidade. Surgem 

ocupações populares no entorno da área portuária do Mucuripe, nas proximidades da linha 

férrea Parangaba-Mucuripe e em trechos do litoral oeste, inclusive, ocupando terrenos de 

loteamentos privados. Algumas dessas favelas se localizavam nas proximidades do centro 

tradicional e nas zonas de praia, servindo como força de trabalho nas primeiras fábricas 

têxteis, no bairro de Jacarecanga ou na zona industrial da Av. Francisco Sá (FIGURA 5).  

  

                                                           
15

 Nessa situação, importa salientar que os investimentos públicos e a ação reguladora do Estado estruturam um 

mercado imobiliário capitalista de forma concentradora e excludente, restando às populações mais carentes 

viverem em favelas, cortiços e loteamentos irregulares. Inclusive, os trabalhadores, inseridos no mercado de 

trabalho formal, são levados a morar nesses assentamentos precários, ―já que nem os salários pagos pela 

indústria e nem as políticas públicas de habitação são suficientes para atender as necessidades de moradias 

regulares, legais‖
15

 (MARICATO, 1996, p. 22). 
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Figura 5 – Programa Integrado de Desfavelamento de Fortaleza, 1973 

 

       Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza, 1973 apud Aldigueri (2017). 

 

Em 1980, um quarto da população vivia em favelas (330.825), e as seis maiores 

favelas concentravam 35,26% da população fortalezense. Enquanto no ano de 1984, havia 241 

assentamentos precários na RMF, com 391.335 habitantes. Sublinha-se, nesse contexto, a 

favela do Pirambu (62.050), Lagamar (20.545) e a do Farol (13.035) (COSTA, 1988). Neste 

quadro caótico, Costa já denunciava os conflitos e injustiças socioespaciais na cidade, 

havendo uma elite amparada pelo Estado e uma grande massa da população vivendo em 

péssimas condições sanitárias e socioeconômicas. O acirramento dos conflitos
16

 pela posse da 

terra urbana, envolvendo os grandes grupos/famílias proprietárias de terra, os sujeitos sociais 

excluídos e o Estado, dará um fortalecimento aos movimentos sociais urbanos nas 

comunidades do Pirambu, Lagamar, Verdes Mares e José Bastos (SILVA, 1992; SOUSA, 

2006).  

                                                           
16

 Ver a obra clássica, ―Os Incomodados não se Retiram: Fortaleza em questão‖, de José Borzacchiello da Silva, 

de 1992. 
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Estava claro, nesse momento, que o aceleramento do crescimento populacional 

(ou a problemática habitacional) era um dos grandes desafios enfrentados pela cidade e objeto 

de preocupação do planejamento urbano. Antes, apenas alguns poucos conjuntos de moradia 

popular tinham sido construídos para diminuir o déficit habitacional
17

. No intervalo de 1940 e 

1960, a atuação do Estado na provisão de moradia popular se dava por intermédio da 

Fundação da Casa Popular (FCP) e pelos próprios Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(IAPs) na cidade de Fortaleza. Os conjuntos residenciais construídos foram poucos, de 

pequeno porte e tinham um número reduzido de unidades que eram oferecidos somente à 

população de baixa renda inserida no mercado de trabalho formal (MÁXIMO, 2012).  

As ações do Estado visavam remover-erradicar, fundamentalmente, as favelas das 

áreas centrais para conjuntos habitacionais distantes do local de origem e de trabalho dos 

moradores, com infraestrutura precária e longe dos serviços que, ainda, eram limitados à área 

central. Na década de 1970, referendado pelo planejamento centralizado e tecnocrático, as 

ações públicas municipais referentes à favelização guiam-se pelas diretrizes norteadoras da 

Política Nacional de Habitação, do Banco Nacional de Habitação (BNH) e da Companhia de 

Habitação do Ceará (COHAB-CE). Além disso, Aldigueri (2017) evidência a execução da 

COHAB-CE na construção de grandes conjuntos habitacionais em áreas periféricas de 

Fortaleza, mas com infraestrutura urbana insuficiente para atender a demanda dos habitantes, 

consolidando o modelo de segregação centro-periferia. 

O já referido Programa Integrado de Desfavelamento, de 1973, contido no Plano 

de Desenvolvimento Integrado para a Região de Fortaleza (PLANDIRF), é posto em prática 

pela Fundação de Serviço Social de Fortaleza (FSSF). Em tais casos, são evidentes as 

tentativas de remoções de favelas localizadas nas imediações da área central, nos espaços 

litorâneos e da zona portuária, expondo um conflito com os proprietários de loteamentos a 

leste da cidade.  

Nessa conjuntura, os projetos de renovação e urbanização justificarão a remoção 

de partes das comunidades do Arraial Moura Brasil e da Favela da Cinza para o distrito de 

Jurema, no município de Caucaia, que naquela época encontrava-se com escassa 

infraestrutura urbana e serviços essenciais. Essa política habitacional, como instrumento 

importante da segregação estabelecida, caracterizava-se, portanto: 

 

                                                           
17

A construção de 456 unidades habitacionais pela FCPA, nas proximidades da Avenida Osório de Paiva, no 

Henrique Jorge/Pici, marca o início da intervenção estatal no campo da produção habitacional em Fortaleza, 

seguindo o eixo de localização dos alojamentos do Benfica e Porangabussu (MÁXIMO, 2012). 
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[...] pelo deslocamento daquela população das áreas centrais da cidade e dos trechos 

de bairros nobres como a Aldeota, para periferias urbanas, em áreas desprovidas de 

infraestrutura e de equipamentos sociais. Assim surgiram os loteamentos do 

Conjunto Marechal Rondon, Alvorada, e Conjunto Palmeiras, dentre outros 

(SALETE SOUZA, 2006, p. 154). 

 

Pequeno (2015) é categórico em afirmar que o período de 1970 a 1986 assinala a 

grande participação do Estado, via Sistema Financeiro Habitacional (SFH), Banco Nacional 

de Habitação (BNH) e do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de 

Fortaleza (PLANDIRF), na produção do espaço urbano sob a forma de conjuntos 

habitacionais de grande porte. Estes foram implantados, sobretudo, em áreas periféricas dos 

municípios de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú (MAPA 11).  

 

Mapa 11 – Mapa esquemático da região Metropolitana localizando alguns conjuntos 

construídos pelo BNH 

 
Fonte: Acervo técnico da COHAB-CE, disponibilizados por Máximo (2012). 

 

Ao longo dos anos de 1970, o BNH e a COHAB-CE passaram a investir na 

produção em massa de moradia popular para atender a demanda habitacional dos 

trabalhadores de baixos salários. Data deste período, a construção do Conjunto José Walter 

(1973), Conjunto Ceará (1977) e Conjunto Esperança (1981) no município de Fortaleza. É 
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significativa a oferta de moradias populares nos municípios de Maracanaú (Acaracuzinho, 

Jereissati e Timbó) e em Caucaia (Planalto Caucaia, Araturi e Nova Metrópole). Estes últimos 

são edificados para abrigar os trabalhadores dos distritos industriais e desse modo: 

 

No caso dos conjuntos habitacionais de interesse social, observa-se que como 

resultado das antigas políticas públicas conduzidas pelo BNH e executadas através 

da COHAB-CE, teve-se a conurbação de Fortaleza aos vizinhos municípios do oeste 

e sudoeste (Caucaia e Maracanaú), simultânea às práticas de remoção de favelas 

bem localizadas, num evidente processo de segregação involuntária comandado pelo 

Estado (PEQUENO, 2015, p. 196). 

 

Diante do exposto, a organização socioespacial da capital cearense é um reflexo 

da evolução de sua estrutura em diferentes contextos socioeconômicos e de políticas urbanas 

distintas conforme o segmento social e a zona da cidade. Por isso, na década de 1970, torna-se 

mais acentuado o processo de diferenciação das zonas residenciais, impondo uma segregação 

socioespacial entre os espaços de ocupação popular e as áreas valorizadas do setor centro-

leste da cidade de Fortaleza. 

Na década de 1970, enquanto ocorre a proliferação de favelas por toda a cidade e 

a produção de conjuntos populares que desloca vários grupos de menores rendimentos para 

espaços cada vez mais distantes e sem infraestrutura adequada, o setor centro-leste teve 

mudanças nos seus índices de uso e ocupação, sendo alvo privilegiado na alocação de 

investimentos públicos, tornando-se lócus residencial da elite fortalezense. 

A respeito das dinâmicas de produção do espaço urbano, a década de 1970 é 

também o momento em que se formou a segunda centralidade da cidade de Fortaleza, 

quebrando a hegemonia do centro original como local de comércio e serviços para toda a 

população, deixando, bem mais nítidas, as desigualdades e segregação socioespacial na 

capital cearense. Nesse ínterim, a Aldeota vai despontar como uma nova centralidade que 

possui um comércio de luxo, serviços especializados e instituições públicas, particularmente 

nas avenidas Santos Dumont, Barão de Studart, Dom Luís e Desembargador Moreira. Tal 

centralidade inicia-se com a implantação do shopping Center Um (1974) e agrupa outras 

demais atividades comerciais, centros de decisões políticas e empresariais relevantes para a 

cidade (COSTA, 2005; DIÓGENES, 2012; GONÇALVES, 2017). 

Em vista disso, o triunfo da cidade hegemônica (ou dos bairros habitados por 

estratos de renda média e alta) e o reconhecimento da cidade partida (grupos sociais opostos 

separados por grandes distâncias físicas e sociais) qualificaram a segregação socioespacial de 

Fortaleza no intervalo dos anos de 1950 a 1990. A própria política de desenvolvimento do 

turismo no Ceará denota uma modernização excludente e setorial, assim a cidade passa a  
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[...] ser produzida e mantida especialmente para o turista. Os maiores investimentos 

em infraestrutura e serviços passavam a ser concentrados no setor leste da cidade e 

acelerava-se o processo de verticalização naquela área, favorecendo uma falsa 

imagem de que a cidade crescia em sintonia com o progresso técnico e com a 

modernidade (SOUZA, 2006, p. 153). 

 

Não por acaso, o centro-leste sempre foi alvo de ações públicas e privadas 

desenvolvidas fundamentalmente na orla da Avenida Beira-Mar, na porção situada entre Praia 

de Iracema e Mucuripe, o que vai consolidar a ―Aldeota‖ e os bairros adjacentes como locais 

de status econômico e/ou social, de residência e lazer das camadas sociais privilegiadas. No 

decorrer da década de 1970, as residências luxuosas cedem lugar para intensa verticalização, 

sendo construídos prédios de apartamentos ou hotéis luxuosos na orla marítima da cidade de 

Fortaleza. Posteriormente, ocorreram outras intervenções urbanas como o aterro da Praia de 

Iracema, o Centro Dragão do Mar, Centro de Feiras e Eventos, Estoril, Ponte dos Ingleses, 

Calçadão da Praia de Iracema, Mercado dos Peixes e Jardim Japonês. 

Por isso, no modelo centro-periferia, desenvolveu-se uma zona bem servida de 

infraestrutura (o setor centro-leste) e outra periférica, com bairros segregados espacial e 

socialmente. A distribuição territorial das camadas sociais evidencia uma tendência histórica 

de concentração das elites nos bairros, tradicionalmente, reconhecidos como locais de status 

social e econômico (Aldeota, Praia de Iracema Meireles, Varjota e Dionísio Torres). 

Além desses espaços tradicionalmente ocupados pelas elites tradicionais, os 

segmentos de alta renda se agruparam preferencialmente num trecho paralelo ao litoral, nos 

bairros Cocó, Papicu, De Lourdes e Manuel Dias Branco; e na região sudeste (BERNAL, 

2004; MONTEIRO, 2007; DIÓGENES, 2012; FÚCK JUNIOR, 2012) nos bairros Edson 

Queiroz, Guararapes, Salinas, Luciano Cavalcante, Cidade dos Funcionários, Parque 

Manibura e José de Alencar (MAPA 12). 
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Mapa 12 – Fortaleza: bairros das classes de alta renda 

 

Fonte: Diógenes (2012). 

 

O Estado novamente teve atuação decisiva na expansão urbana e no 

estabelecimento de residências de grupos de pessoas de altos rendimentos para espaços mais a 

leste e sudeste de Fortaleza. A construção de grandes obras — abertura de vias, instalação de 

infraestrutura e equipamentos urbanos — contribuiu para a incorporação desses espaços à 

tessitura urbana. Nesse processo, enfatiza-se a transferência de influentes instituições públicas 

como o Centro Administrativo do Estado do Ceará, no Cambeba, o Fórum Clóvis Bevilácqua 

e o Centro de Convenções para essas áreas. Imprescindíveis vias de acesso foram abertas ou 

reestruturadas, tais como Avenidas Perimetral, Borges de Melo e Washington Soares 

(COSTA, 2005).  

A implantação de equipamentos comerciais e de serviços avigora novos fluxos 

para a região sudeste de Fortaleza. A instalação da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), 

Faculdade 7 de setembro, do Shopping Via Sul e dos shopping centers Iguatemi e Rio-Mar 

garantem uma diversidade de opções de espaços seletivos de consumo e lazer para as camadas 

de rendas superiores. Então, o eixo de crescimento urbano que acompanha a centralidade 
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linear da Av. Washington Soares, região de grande valorização imobiliária, consolida-se pela 

instalação de uma enorme variedade de estabelecimentos comerciais, serviços especializados 

e elevada oferta de condomínios residenciais horizontais. 

Desse modo, em meados da década de 2000, os condomínios horizontais 

destinados para as camadas de alta renda, contornados por muros, grades e cercas, começaram 

a se instalar no setor sudeste. A excessiva implantação de empreendimentos murados e 

dotados de sistemas de controle e vigilância indica uma limitação do modelo de segregação 

centro-periferia para explicar a organização intraurbana da cidade de Fortaleza no momento 

atual. Se em outro momento os pobres e os ricos estavam apartados por grandes distâncias 

físicas e sociais, na recente configuração, esses grupos continuam opostos socialmente, 

entretanto, as recentes formas de controle e contenção social imprimiram uma mudança 

substancial na maneira como se concretiza a segregação vigente. Os grupos estão 

relativamente próximos, porém, as barreiras físicas e os artifícios de proteção/segurança dos 

enclaves residenciais reduzem ou anulam a possibilidade de uma maior interação social entre 

os grupos sociais diferentes. Tal situação tem produzido trechos, situados próximos à Av. 

Washington Soares, com elevada densidade de condomínios horizontais de pequeno e médio 

porte e com tendência à fragmentação físico-espacial e social. 

 

2.3 A lógica do mercado de segurança privada e as tendências de concentração de 

enclaves residenciais na cidade de Fortaleza  

 

As dinâmicas imobiliárias recentes estão sendo influenciadas enormemente pelo 

aumento da criminalidade violenta, da inseguridade urbana e pela intensificação do processo 

de autossegregação das elites para enclaves fortificados. Em face disso, o tecido socioespacial 

de Fortaleza tem sido impactado pelos conjuntos residenciais murados e vigiados. Estes são 

os produtos mais bem elaborados da indústria do medo e da segurança, revelando uma 

sofisticação das estratégias defensivas
18

 para o controle e proteção dos enclaves residenciais. 

Nesse momento, identificam-se também os setores de elevada concentração de condomínios 

horizontais e atesta-se uma mudança no padrão de segregação na escala intraurbana. 

                                                           
18

Na perspectiva da fusão entre urbanismo, arquitetura e insegurança, muitos pesquisadores (arquitetos, 

sociólogos, antropólogos e urbanistas) realizaram estudos que atestam ser possível a prevenção de crimes 

através e do desenho urbano – Crime Prevention Through Environmental Design – CPTED. Sumariamente, a 

teoria do Desenho Urbano, por intermédio de uma abordagem ambiental, sugere o uso de algumas estratégias 

defensivas para conter crimes e outros comportamentos indesejáveis (DAVIS, 1993; BONDARUK, 2007). 
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A respeito das transformações que atingem os espaços urbanos brasileiros, Flávio 

Villaça, arquiteto e urbanista brasileiro, já no ano de 1998, alertava sobre as limitações no uso 

do modelo centro-periferia para se analisar a organização interna da cidade devido às 

transformações urbanas atuais. Se anteriormente este paradigma foi utilizado para descrever a 

configuração socioespacial das cidades do Brasil com um grau razoável de veracidade; neste 

momento, a sua utilização implica uma necessidade de se combinar um estudo empírico com 

revisão teórica.  

Similarmente, Caldeira (2000) ver com restrições a aplicação da análise da 

segregação composta, simplesmente, por uma população privilegiada (as classes média e alta) 

concentrada nos bairros centrais dotados de boa infraestrutura, enquanto a outra população, 

―pobre‖ e segregada, fica situada em distantes e precárias periferias. Perante a multiplicação 

de conjuntos residenciais murados e vigiados, artefatos imobiliários que valorizam a 

segurança privada e a sociabilidade intramuros, ocorre uma proximidade física com 

distanciamento social entre as camadas de renda média/alta e populares. A autora defende a 

sobreposição da segregação centro-periferia por uma nova organização urbana fragmentada 

por enclaves fortificados. Nesse ―recém-apresentado‖ padrão: 

 

[...] diferentes grupos sociais estão muitas vezes próximos, mas estão separados por 

estruturas e tecnologias de segurança, e tendem a não circular ou interagir em áreas 

comuns. O principal instrumento desse novo padrão de segregação é o que chamo de 

enclaves fortificados. Trata-se de espaços privatizados, fechados e monitorados para 

residência, lazer e trabalho. A principal justificação é medo do crime violento 

(CALDEIRA, 2000, p. 211).  

 

Nessa perspectiva, reforça-se o debate da limitação da organização baseada na 

segregação centro-periferia após a consolidação da fragmentação urbana (SALGUEIRO, 

1998), centrado na análise das formas urbanas representativas de uma segregação 

socioespacial à escala micro (CALDEIRA, 2000; JANOSCHKA, 2002), cujas características 

se dão por diferenciação, justaposição e separação social (SALGUEIRO, 1998; SPOSITO, 

2011; VASCONCELOS, 2013), com forte restrição da acessibilidade e circulação dos 

citadinos aos espaços da cidade (CALDEIRA, 2000; SOUZA, 2008) e com sociabilidade 

predominantemente limitada às áreas de uso comum dos enclaves residenciais e aos espaços 

de consumo segmentado, denotando uma seletividade espacial (FERNANDES, 2009; DAL 

POZZO, 2015). 

Imediatamente, o padrão ―centro versus periferia‖ que representou a configuração 

socioespacial de Fortaleza, no intervalo de 1950 a 1990, também mudou de sentindo 

(maiormente em setores de grande valorização imobiliária) depois da instituição de uma 

https://www.sinonimos.com.br/instituir/
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fragmentação definida substancialmente pela demasiada oferta de enclaves residenciais no 

interior da malha urbana consolidada e, seu lado complementar, os espaços de consumo 

segmentado (shopping centers, malls, hipermercados e grandes lojas) junto às novas 

centralidades urbanas. 

As disparidades entre os lugares de moradia dos segmentos de maiores e menores 

rendimentos continuam presentes na realidade urbana em questão, porém a conformação de 

conjuntos residenciais controlados por sistemas de vigilância e segurança privada vai 

proporcionar uma proximidade espacial das elites com as camadas populares na capital 

cearense. 

Os estratos de renda média e alta estão residindo em áreas espacialmente 

próximas das populares e até mesmo podem estar justapostas à assentamentos precários, 

porém, mantendo um enorme distanciamento socioeconômico, a exemplo dos bairros 

Sapiranga
19

, Edson Queiroz, Lagoa Redonda, De Lourdes, Messejana, dentre outros. A oferta 

de tipos residenciais murados, aos segmentos de maiores rendas, permitiu a constituição de 

uma região ou conjuntos de bairros com elevada renda, onde se verifica o estabelecimento de 

uma segregação em escala reduzida.  Muitas vezes o que separa esses grupos opostos 

socialmente são ruas, becos ou as barreiras físicas ou as tecnologias de exclusão social, como 

assim denomina Caldeira (2000) os sistemas de segurança e controle dos enclaves 

fortificados. 

Nessa perspectiva, constata-se, na segunda década do século XX, uma 

autossegregação das camadas de renda média e alta para agrupamentos residenciais privados e 

controlados por complexos sistemas de segurança e vigilância privada, resultando na 

intensificação da fragmentação urbana. Por isso, a segmentação do tecido socioespacial da 

capital cearense tem uma intensa relação com o aumento da inseguridade urbana.  

Assim, a apropriação e produção do espaço urbano contemporâneo expõem a 

preocupação com a insegurança urbana e como revela Schachter (2015, p. 76): ―a violência 

mudou radicalmente a forma de pensar e fazer cidades‖. Nesse âmbito, a prestigiada obra de 

Souza (2008), com o título de Fobópole: o Medo Generalizado e a Militarização da Questão 

Urbana, fornece fundamentos essenciais para compreender o efeito da violência na vida diária 

e nas formas de habitat e mobilidade no espaço, em que o medo e a cidade se fundem numa 

forma espacial marcada pelo pavor da criminalidade violenta, assim: 
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 Ver trabalho de Santos, E. (2015). 

https://www.sinonimos.com.br/estabelecida/
https://www.sinonimos.com.br/substancialmente/
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Uma fobópole é uma cidade em que grande parte de seus habitantes, 

presumivelmente, padece de estresse crônico (entre outras síndromes fóbico-

ansiosas, inclusive transtorno de estresse pós-traumático) por causa da violência, do 

medo da violência e da sensação de insegurança (SOUZA, 2008, p. 40). 

 

Sobre esse assunto, Melgaço (2011), autor de estudo que trata da criação dos 

espaços exclusivos e da informatização do cotidiano da insegurança, qualifica a 

comercialização dos objetos e formas urbanas voltadas à proteção (artefatos de vigilância, 

arquitetura anti-indesejáveis e condomínios fechados) de securitização da segurança urbana.  

Muitas paisagens urbanas, no período atual, são remodeladas por causa do 

sentimento de medo e da sensação de insegurança, embasando-se numa arquitetura do medo e 

da criminalidade violenta (QUEIROZ, 2000; ARAGÂO, 2017; LYRA, 2017) e num 

urbanismo defensivo (NEWMAN, 1996; DAVIS, 1993). Assim sendo, a multiplicação de 

uma arquitetura do medo, na capital cearense, é um claro indicativo do menor grau de 

segurança e no desenvolvimento de comportamentos e hábitos defensivos entre os mais 

distintos grupos sociais
20

. Nesse prisma, percebe-se, nitidamente, a projeção do medo da 

violência nos padrões residenciais: muros altos, grades, lanças, arames farpados, concertinas, 

cercas eletrificadas, cerca vivas e guaritas. Todos esses artifícios e artefatos são evidências 

das reações defronte o aumento dos índices de crimes contra a pessoa e contra o patrimônio 

(FIGURAS 6, 7 e 8). 
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A dissertação de Queiroz (2000), intitulada Territorialidades do medo no grande Bom Jardim: a violência 

como vetor de mudanças no espaço urbano de Fortaleza, é uma pesquisa pioneira que antecipa muitas das 

questões que tratam da segurança pública local ou mesmo nacional. Entre as temáticas debruçadas por este 

autor, deve-se destacar a original discussão do papel da violência e do sentimento de medo na transformação 

do espaço urbano de Fortaleza. Além de trazer à tona o debate da vitimação e da estigmatização de parte da 

população do Grande Bom Jardim. Recentemente, o estudo de Aragão (2017) investigou a arquitetura do medo 

em Fortaleza no bairro Meireles. 
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Figura 6 – Grade e concertina para fechamento de uma rua sem saída (cul-de-sac) no bairro 

Luciano Cavalcante, Fortaleza 

 

Fonte: Freitas (2017). 

 

 

Figura 7 – Grades e guarita em um condomínio horizontal no bairro Sapiranga, Fortaleza 

 

Fonte: Freitas (2017). 
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Figura 8 – Cerca elétrica e câmeras voltadas para a rua em um condomínio horizontal no 

bairro Sapiranga, Fortaleza 

 

       Fonte: Freitas (2017). 

 

O risco real diante da grande probabilidade de vitimização e o sentimento de 

medo potencializam a sensação de insegurança urbana e favorecem a expansão de uma 

lucrativa e diversificada indústria do medo no estado do Ceará e no município de Fortaleza. 

Nesta unidade geográfica, a privatização da segurança tem progredido substancialmente na 

década de 2010, ao ponto de se preconizar uma ―militarização do quotidiano‖ ou, mais 

precisamente, uma ―militarização da questão urbana‖ (SOUZA, 2008, p. 35), como se pode 

atestar nos dados a seguir. 

De acordo com os dados revelados pelo jornal O Povo (2015), em 2010, havia 

5.362 vigilantes em atividade no estado do Ceará, enquanto, no ano de 2015, a quantidade 

desses profissionais já superava em 93% o contingente de policiais militares, sendo 

contabilizados 33.479 profissionais contratados por empresas de formalmente empregados no 

ramo de segurança privada contra 17.341 policiais efetivos, já os dados do RAIS e do 

Ministério do Trabalho mostram um número de 21.304 guardas privados. A ―militarização da 

vida na cidade‖ de Fortaleza, para usar a expressão empregada por Davis (1993) para o caso 

de Los Angeles, pode ser constatada pelo vultoso incremento no número de vigilantes, cujo 

somatório saltou de 4.178 para 13.001, no intervalo de 2006 a 2015, gerando um acréscimo de 

311,18%, conforme aponta a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS - Ministério do 

Trabalho, 2017). Se levar em conta os serviços de empresas clandestinas, bicos de policiais e 

https://www.sinonimos.com.br/instituir/
https://www.sinonimos.com.br/empregada/
https://www.sinonimos.com.br/incremento/
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particulares sem autorização, essa soma certamente deverá ser maior do que o relatado. Outras 

cidades com maiores registros de vigilantes foram Eusébio (5.178), Maranguape (941) e 

Juazeiro do Norte (67) (TABELA 4). 

 

Tabela 4 – Número de vigilantes no munícpio de Fortaleza e no Ceará 

 
Fonte: RAIS – Relação Anual de Informações Sociais - Ministério do Trabalho, 2017. Organizado pelo autor. 

 

 Quanto aos estabelecimentos aos estabelecimentos da indústria do medo e da 

insegurança, no período de 2006 a 2015, ocoreu uma ampliação considerável no número de 

empresas na capital cearense. Em relação ao interstício temporal explorado, foi verificado um 

incremento de 464,70% na quantidade de empresas que atuam no ramo de monitoramento 

eletrônico e 150,76% nos estabelecimentos de vigilância e segurança privada. Até o ano de 

2015, existiam 103 empresas que prestavam algum tipo de vigilância e segurança privada em 

todo o território cearense; a RMF e o município de Fortaleza concentravam 72,81% e 89,32%, 

respectivamente, desse total. Por efeito do constante aumento dos assaltados a bancos e carros 

fortes realizados por grupos armados e organizados, registrados em pequenas e médias 

cidades nos últimos anos, acredita-se que a militarização da questão urbana tende a se 

expandir no interior do estado do Ceará (RAIS, 2017) (GRÁFICO 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUN./ANO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
INCREMENTO 

2006-2015 

Ceará 11054 12770 13566 14941 17098 18940 19676 20688 22177 21304 193,73% 

Fortaleza 4178 6684 7079 8375 9742 10965 11597 13830 13941 13001 311,18% 

https://www.sinonimos.com.br/ampliacao/
https://www.sinonimos.com.br/intersticio/
https://www.sinonimos.com.br/explorado/
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Gráfico 1 – Número de estabelecimentos de vigilância privada e monitoramento de segurança 

eletrônica, na cidade de Fortaleza 

 

Fonte: RAIS – Relação Anual de Informações Sociais - Ministério do Trabalho. Organizado pelo autor. 

 

Dentre os produtos ofertados por esses estabelecimentos, estão os serviços de 

proteção à propriedade, segurança eletrônica (aparelhos e equipamentos de proteção contra 

roubo), interfones, controle por impressão digital, sensores de presença, sistemas integrados 

de monitoramento por imagens via internet, escolta de pessoas e bens, serviços de proteção a 

lugares públicos, rastreamento de veículos e implantação de monitoramento em postos de 

vigilância. As reações autodefensivas dos grupos de renda alta da sociedade fortalezense 

abrangem inclusive o uso de carros blindados e compra de armas.  

Todos esses produtos indicam a securitização da violência e do medo, não 

obstante eles integram um produto defensivo mais complexo e completo: os enclaves 

residenciais fechados. Estes se caracterizam pelo fechamento do conjunto residencial por 

elevados muros e pelo confinamento da vida social em espaços de uso coletivo restritos aos 

condôminos. Tal proposta residencial combina o erguimento de barreiras físicas, entrada 

controlada (guaritas) com uso de aparatos de segurança, serviços de monitoramento e 

vigilância, acrescida de medidas de patrulhamento e guarda armada dentro e no entorno dos 

empreendimentos
21

. 

A análise da localização (MAPA 13) e da oferta de casas em conjuntos 

residenciais murados e vigiados (MAPA 14) permitiu identificar uma expressiva concentração 

                                                           
21

 Bauman (2009, p. 62) afirma que os ―gated communities‖ e seus indefectíveis guardas armados e câmeras de 

controle são a forma mais comum de baluarte defensivo contemporâneo. 
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espacial de condomínios horizontais no eixo leste-sudeste do município de Fortaleza, 

prolongando-se desde os bairros De Lourdes, Manuel Dias Branco, Praia do Futuro I e II até 

um amplo setor formado pelo Edson Queiroz, Sapiranga/Coité, José de Alencar (outrora 

Alagadiço Novo), Lagoa Redonda, Cidade dos Funcionários, Engenheiro Luciano Cavalcante, 

Parque Manibura e Cambeba, dentre outros. 

 

Mapa 13 – Localização dos condomínios fechados horizontais em Fortaleza 

 

   Fonte: Santos, A. (2018). 
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Mapa 14 – Oferta de condomínios residenciais horizontais por bairro na cidade de Fortaleza 

(janeiro de 2016) 

 

Fonte: Elaboração por Freitas e Lima com base em dados de FIPE (2017). 

 

 

Sendo mais exato, a maioria desses empreendimentos imobiliários se localiza ao 

longo de importantes eixos viários municipais ou rodovias estaduais, sobretudo nas 

imediações da Av. Washington Soares/CE-040 (trecho inicial do vetor sudeste de expansão 

metropolitana) e na Av. Maestro de Lisboa/CE-025, onde estão dispostos 327 conjuntos 

residenciais murados e vigiados distribuídos entre 19 bairros, conforme mostra o 

levantamento realizado por Branco (2013). A proximidade dos enclaves residenciais à 

centralidade linear da Av. Washington Soares/CE-040 propicia uma boa acessibilidade aos 

equipamentos públicos e privados como shopping centers, malls, escritórios, grandes lojas e 

hipermercados, Centro de Convenções, Fórum Clóvis Beviláqua, escolas e universidades 

particulares. 

Àqueles condomínios horizontais que se localizam em áreas mais distantes das 

vias arteriais, a exclusividade social é garantida pelo uso do automóvel individual ou pela 

ausência de transporte público coletivo, restringindo o acesso de outros grupos sociais e 

garantindo, inclusive, a segurança dos espaços públicos por vigilantes de empresas de 

segurança. 

Em algumas partes fronteiriças da Av. Santos Dumont, via que possibilita 

conexões entre a centralidade da Aldeota e os bairros Papicu, Cocó, Manuel Dias Branco, De 
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Lourdes, Praia do Futuro e Sabiaguaba, detectam-se múltiplos conjuntos residenciais que se 

distinguem do padrão multifamiliar característico dos bairros circunjacentes ao núcleo 

original da cidade e de outros espaços mais a leste como Papicu e Cocó. Nessa situação, os 

condomínios horizontais de luxo catalogados nos bairros De Lourdes e Manuel Dias Branco 

são excentricidades no contexto da ocupação e produção imobiliária do setor centro-leste. 

Na porção sul do município de Fortaleza, a elevação da quantidade de 

condomínios unifamiliares, destinado às camadas renda média e média-baixa no Passaré, 

Maraponga e Mondubim, permite a mistura de fragmentos de horizontalidades ao lado de 

edifícios de apartamentos nos quais se sobrepõem ao tecido urbano tradicional. Estes bairros 

passam por intensa transformação nas suas paisagens e valorização imobiliária em função do 

forte desenvolvimento comercial nas principais vias que lhe dão acesso (Av. Godofredo 

Maciel, Av. Presidente Costa e Silva (Perimetral) e Av. Silas Munguba) e, aliás, integram a 

área de influência da centralidade da Parangaba. 

Por consequência, o isolamento socioespacial em enclaves residenciais, das 

camadas de renda média e alta, permitiu uma dispersão geográfica desse tipo de habitat em 

direção aos terrenos de baixa densidade demográfica e nos interstícios urbanos (imensos 

espaços de especulação inter-radiais). Os enclaves residenciais podem estar situados tanto em 

áreas periurbanas quanto nas periféricas, resultando no crescimento da superfície urbanizada 

da capital cearense. 

À vista disso, alguns segmentos de elevados rendimentos estão se deslocando
22

 

dos bairros pericentrais (Aldeota, Meireles, Varjota e Dionísio Torres), tradicionalmente 

ocupadas por eles, para residirem em enclaves residenciais horizontais implantados em 

trechos intraurbanos cada vez mais a leste, principalmente no eixo de maior valorização da 

metrópole, o setor sudeste (BERNAL, 2004; MONTEIRO, 2007; ACCIOLY, 2008; FUCK 

JUNIOR, 2012; DIÓGENES, 2012; PEQUENO, 2015; SANTOS, E., 2015; NOGUEIRA, 

2016). 

Sobre o processo aludido, Monteiro (2007), pesquisador que fez um estudo 

profícuo a respeito da expansão urbana da capital cearense baseado na noção de movimento-

tempo-forma, ao identificar os deslocamentos residenciais da elite ao longo da evolução da 

                                                           
22

Em razão da escassez de terrenos, do desejo em edificar mansões em terrenos mais aprazíveis e 

complementados com a disseminação no uso dos automóveis, a mobilidade residencial da elite teve início 

quando uma parcela dos moradores da Aldeota se dirige ao novo bairro Água Fria, na década de 1980 

(ACCIOLY, 2008).  Na década de 2000, esse movimento se acelera e se desdobra para vários outros locais e o 

aumento da criminalidade violenta reforça esse movimento, mas agora para um novo tipo residencial: os 

condomínios fechados unifamiliares. 

 

https://www.sinonimos.com.br/proficuo/
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organização intraurbana e examinar o acirramento da segregação socioespacial na zona 

sudeste, infere que: 

[...] a cada grande movimento intraurbano das elites de Fortaleza, processado em 

dado intervalo, relaciona-se, aqui, mais que uma etapa de seu crescimento, uma 

forma de contornos limitados (e limitantes), porém instrumentais a uma primeira 

aproximação (MONTEIRO, 2007, p. 29).  

 

Embora a mobilidade residencial dos estratos de renda superior em direção ao 

setor leste-sudeste tenha se iniciado na década de 1980, acima de tudo, após a construção de 

grandes equipamentos urbanos, vias e pontes sobre o rio Cocó, é notadamente no decorrer dos 

anos 2000 que se estimula o movimento de categorias sociocupacionais superiores e médias, 

diversificando o conteúdo social e aumentando a renda dessa zona da cidade. Conforme 

Pequeno (2015), o eixo sudeste de expansão metropolitana ganha dinamismo posteriormente a 

implantação de tipologias residenciais horizontais ou edifícios de apartamentos, denotando 

uma fragmentação e dispersão urbana.  

 

Anteriormente voltados para classes de renda média baixa nos moldes do Programa 

de Arrendamento Residencial (PAR), estes empreendimentos passam a ser mais 

valorizados e modificam o perfil dos moradores nos novos condomínios. Chama 

atenção à adoção da forma condomínio fechado mesmo nos bairros periféricos 

motivada pela questão da violência urbana, contribuindo para a fragmentação 

socioespacial em bairros outrora populares e homogêneos (PEQUENO, 2015, p. 

190).  

 

O condomínio horizontal de casas planas e dúplex, demarcado por muros e 

aparatos de segurança e vigilância privada, é o tipo residencial fundamental para o 

entendimento do recente deslocamento das elites que, associados a outros processos 

socioespaciais, transforma radicalmente o tecido urbano em direção aos novos vetores de 

metropolização. 

Nesse segmento, a autossegregação das elites para esses enclaves fortificados, 

protegidos por barreiras físicas e serviços de segurança privada, é um fator primordial na 

fragmentação da cidade contemporânea (SALGUEIRO, 1998; CALDEIRA; SOUZA, 2008; 

SPOSITO, 2011; DAL POZZO, 2012). Então, a atual forma de crescimento urbano, no mais 

recente vetor de expansão metropolitana, tem se dado por dinâmicas próprias e diferenciadas 

do padrão centro-periferia, como sugere Diógenes (2012). Contudo o aumento da 

diferenciação e da segmentação ocorre fundamentalmente em trechos intraurbanos 

específicos. 

Em vista disso, é inegável que a contiguidade espacial centro-periferia ―deprecia-

se‖ pela multiplicação de enclaves territoriais que destoam drasticamente de suas áreas 
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adjacentes. Tudo isso refaz a compreensão do processo de segregação e auxilia a instalação de 

uma organização urbana descontínua, com forte restrição à acessibilidade e à mobilidade. 

Santos, E. (2012) também constatou que o crescimento urbano direcionado por 

complexos habitacionais fechados primam pelas estratégias de diferenciação e isolamento das 

elites, com base no par distanciamento social/proximidade espacial, consolidando o padrão 

fractal de segregação no eixo sudeste de valorização imobiliária, fundamentalmente no bairro 

Sapiranga/Coité.  

Uma quantidade bastante significativa de estudos tem relatado os impactos 

socioespaciais dos conjuntos residenciais horizontais de pequeno e médio porte no espaço 

urbano (CALDEIRA, 2000; JANOSCHKA, 2002; BECKER, 2005; SOUZA, 2008; 

SPOSITO & GOES, 2013; ALAS, 2013; SCIOTA, 2016).  

No setor sudeste da cidade de Fortaleza, o processo de fragmentação urbana se 

acentua e traz impactos físico-espaciais e sociais resultantes da propagação de conjuntos 

residenciais murados e com acessos controlados nos quais afetam a unidade socioespacial e 

provoca mudanças na relação das pessoas com o restante da cidade. Em função disso, para 

discutir efeitos físico-espaciais e sociais dos enclaves residenciais instalados no setor de mais 

elevada fragmentação da RMF (o sudeste), selecionou-se o condomínio horizontal Monte 

Olimpo (MAPA 15), que está inserido no bairro Sapiranga e representa o padrão de enclave 

residencial mais comumente encontrado no município de Fortaleza. Este dispõe de uma área 

de 10.542 m² 48 e lotes habitacionais distribuídos em 4 (quatro) vias de circulação interna, 

tendo sido construído em 2010. O outro tipo enclave residencial escolhido foi o condomínio 

ilegal Royal Park (MAPA 16), situado no bairro Edson Queiroz e com data de instalação 

preconizada em 2009, cujo terreno chega a 83.353 m² para apenas 40 (quarenta) casas dúplex 

de alto padrão. 

Admite-se que os ―condomínios fechados‖, de maneira geral, são 

empreendimentos urbanos juridicamente ilegítimos e do ponto de vista do controle e uso do 

solo urbano estas formas espaciais são incompatíveis, excessivos ou inadequados em relação à 

infraestrutura urbana adjacente.  

Ainda que exista legislação específica sobre os condomínios fechados em alguns 

planos diretores municipais, tecnicamente, o "condomínio residencial horizontal" é um 

loteamento de pequeno ou médio porte que possui unidades habitacionais construídas, mas 

com frações ideais ou quotas sobre o todo. Como tal, o controle do acesso aos seus espaços 

internos viola os fundamentos que garantem o direito de locomoção (direito de ir e vir) e da 
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própria Lei Federal (n.º 6.766/79) na qual determina que o parcelamento do solo urbano 

somente poderá ser feito por meio de loteamento ou desmembramento.  

No caso do condomínio Royal Park, trata-se de fato de um loteamento fechado de 

médio porte que, aliás, é modelo residencial atípico no contexto intraurbano e do ponto de 

vista jurídico-urbanístico sua ilegalidade reside no fechamento de um conjunto de edificações 

dispostas em logradouros anteriormente públicos. Além disso, a própria legislação de 

Fortaleza veda a implantação de empreendimentos com extensões semelhantes às das glebas 

dos loteamentos fechados localizados no entorno do município de Fortaleza.  

Em exemplos como estes, a restrição à acessibilidade e à permeabilidade urbana 

são mais perceptíveis em razão dos extensos ―muros cegos‖, sendo notória a interrupção de 

diretrizes viárias públicas (ou o isolamento das conexões com a rede existente) e a anulação 

da vitalidade nas calçadas. Além do tamanho, a justaposição de vários empreendimentos 

horizontais murados, numa mesma área, amplia os percursos de pedestres e de veículos na 

malha urbana e impõe insegurança nos longos trechos caracterizados por baixo fluxo de 

pessoas, diminuindo as alternativas de rotas. Ademais, os muros altos e opacos diminuem a 

possibilidade de ver e ser visto; são os olhos nas ruas, como prescreve Jacobs (2000). Desse 

modo, a alta densidade de condomínios residenciais horizontais, que chegam a ocupar até uma 

quadra inteira, produz um tecido urbano consolidado e fragmentado. 

No Condomínio Monte Olimpo, a proximidade espacial com distanciamento 

social se reduz a uma contiguidade física oportunizada unicamente pelo muro e cercas do 

empreendimento residencial. Em muitos locais da cidade de Fortaleza, as comunidades 

situadas próximas de enclaves residenciais tendem a ocupar os leitos das vias públicas e/ou 

construir habitações nas calçadas unidas às paredes dos fundos dos conjuntos residenciais 

murados e vigiados, como no tipo relatado.  

O desejo de afastamento social se expressa, inclusive, na inexistência de paradas 

de ônibus próximas aos condomínios horizontais, trazendo um sério impacto à mobilidade 

local de pedestres. Logo, a distribuição de pontos de embarque e desembarque de passageiros 

de transportes públicos não coincide com os locais de acesso dos enclaves residenciais, 

denotando uma exclusividade e distanciamento social, pois esses grupos utilizam, 

maiormente, os seus veículos particulares.  

Sobre as práticas socioespaciais das elites, Dal Pozzo (2008) constatou que os 

trajetos dos sujeitos autossegregados estão circunscritos aos locais de moradia e às áreas de 

uso coletivo internas dos enclaves residenciais, assim como os novos espaços de consumo 

segmentado. Daí que o aumento da insegurança é um dos atributos que respaldam a 



89 
 

 

seletividade espacial desfrutada pelos estratos sociais com maiores rendas. De outro lado, 

progride a contenção à mobilidade espacial e à imposição de barreiras físicas e simbólicas no 

acesso a determinados espaços da cidade para os grupos sociais populares
23

. 

Por isso, o isolamento do convívio social das camadas de renda média e alta se 

concretiza por práticas socioespaciais realizadas, de preferência, na segurança dos perímetros 

murados. A valorização da esfera privada e as novas demandas do modo de vida 

contemporâneo induzem uma variação das opções de lazer nas áreas de uso coletivo. Os 

equipamentos de lazer mais comuns ofertados às camadas de renda média incluem piscina 

semiolímpica, academia, playground, sauna, campo de futebol society, salão de festas com 

churrasqueira e paisagismo, como verificado a título de exemplo no condomínio Monte 

Olimpo. 

Enquanto no condomínio de alto padrão Royal Park, disponibilizam-se espaços 

específicos para realização de outras atividades, por exemplo, piscina com raia, playground 

arborizado, quadras de tênis, quadra poliesportiva e uma ampla área verde de uso exclusivo 

dos moradores, os quais se tornam elementos de status social e valorização econômica do 

empreendimento residencial. 

O isolamento da vida social é complementado pela predominância de práticas 

socioespaciais na cidade sobretudo programadas para aqueles espaços que contam com 

estacionamento exclusivo e segurança privada como shopping centers, 

hipermercados/supermercados, grandes lojas, faculdades privadas e malls, estabelecidas ao 

longo da Av. Washington Soares. Assim, a implantação de tipos de enclaves residenciais com 

áreas de lazer e/ou convívio exclusiva para os moradores, revela um alto grau de autonomia 

desses conjuntos residenciais em relação ao restante da cidade. 

O fato interessante é que no contexto intraurbano, os condomínios residenciais 

horizontais com padrões idênticos a loteamentos fechados também podem privatizar ou 

impedir o acesso às áreas públicas de uso recreativo e paisagístico, transformando-as em áreas 

verdes de proveito exclusivo dos condôminos. No Condomínio Royal Park, a área de 

preservação está localizada dentro dos limites dos empreendimentos, tornando-se de uso 

exclusivos dos moradores. 

Sendo assim, a consolidação de uma cidade menos diversa e segmentada, efetiva-

se com uma cidade de muros, cujas estratégias de separação física entre os grupos sociais 

                                                           
23

Esse trecho tem como fundamento também a tese de Fernandes (2000), intitulada violência, medo e estigma: 

efeitos sócio-espaciais da ―atualização‖ do ―mito da marginalidade‖ no Rio de Janeiro, sob orientação do Dr. 

Marcelo Lopes de Souza, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

e coordenador do Núcleo de Pesquisas Sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial (NuPeD-UFRJ). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro
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representam um conjunto de artifícios de separação e contenção socioespacial. A 

autossegregação para enclaves residencials tem ocasionado a homogeneização do espaço 

social das cidades e diminuição da interação em espaços público entre segmentos sociais 

diferentes, gerando forte impacto na acessibilidade e na mobilidade urbana. O perfil 

socioeconômico dos bairros do Edson Queiroz e Sapiranga antes era bastante heterogêneo, 

mas a constante instalação de enclaves residenciais proporciona a formação de um novo 

padrão de uso e ocupação do solo no qual tende, atualmente, a homogeneidade social em 

áreas cada vez maiores. 

Em termos espaciais, os moradores dos condomínios especificados estão bem 

próximos de camadas sociais populares, embora, na prática, estejam separados por artifícios 

da arquitetura defensiva que – com seus muros e sistemas de vigilância ou controle seletivo – 

isolam e separam os diferentes. Então, a adoção dessas estratégias defensivas, adotadas pelos 

enclaves fortificados, constitui a essência de uma nova segregação à escala reduzida, que 

possibilita a convivência de grupos sociais diferentes praticamente em áreas contíguas 

espacialmente, porém com pouca possibilidade de interação social entre eles. 

Dessa maneira, a preferência de morar em condomínios horizontais, com seus 

respectivos espaços de lazer e serviços, e a adoção de práticas socioespaciais seletivas reduz, 

enormemente, as interações com as comunidades situadas no entorno, produzindo uma cidade 

fragmentada social e espacialmente, com a privatização dos espaços públicos e a diminuição 

da interação entre os grupos opostos socialmente. Assim, progressivamente a vida cotidiana, 

de parte relevante dos grupos sociais de renda média e alta, nas cidades, está demarcada pelo 

confinamento social. Isto tudo modifica as concepções teóricas do conceito de segregação que 

passa a ser visto como níveis diferenciados de fragmentação socioespacial. 

https://www.sinonimos.com.br/progressivamente/
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Mapa 15 – Avaliação dos impactos físico-espaciais e sociais no condomínio horizontal ilegal Royal Park, Edson Queiroz, Fortaleza-CE 

 
       Fonte: Elaboração por Freitas, Lima e Silva, R. (2019). 
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Mapa 16 – Avaliação dos impactos físico-espaciais e sociais do condomínio horizontal Monte Olimpo, Sapiranga, Fortaleza-CE 

 
       Fonte: Fonte: Elaboração por Freitas, Lima e Silva, R. (2019). 
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2.4 A categoria fragmentação e sua multidimensionalidade 

 
 A literatura acadêmica, centrada na produção e organização dos espaços urbanos, 

tem demonstrado que há, nas cidades latino-americanas, uma tendência de mudança 

qualitativa no padrão de segregação, com a diminuição da distância física entre os locais 

residenciais das camadas média-alta e populares. 

Nesse segmento, a intensificação do processo de autossegregação das elites para 

enclaves residenciais fortificados tem sido também um processo marcante das cidades latino-

americanas como Guadalajara (BARAJAS, 2006; NÚÑEZ & ALVIS, 2013), Buenos Aires 

(PRÉVÔT-SCHAPIRA, 2001; JANOSCHKA, 2002), Santiago do Chile (LENCIONI, 2011; 

HIDALGO & BORSDORF, 2011), São Paulo (CALDEIRA, 2000; D'OTTAVIANO, 2008), 

Rio de Janeiro (LAGO, 2002); e, até mesmo, das cidades médias brasileiras como Marília, 

Presidente Prudente e Ribeirão Preto (MIÑO, 2004; ZANDONADI, 2008; DAL POZZO, 

2015). Nesses espaços urbanos, o aumento da sensação de insegurança é um subterfúgio 

―alegado‖ pelas elites para se protegerem em conjuntos residências murados e vigiados que, 

por sua vez, produzem fortes rupturas no tecido urbano tradicional, resultando em outro, 

fragmentado e excludente. 

Em conformidade com Chetry (2014), inicialmente, reconhece-se a fragmentação 

como uma categoria, sendo notória a sua utilidade para análise da diferenciação socioespacial, 

mas, ao longo dos anos últimos vinte anos, esta expressão se desdobrou em múltiplas 

abordagens que lhe conferiram um espólio de categorias analíticas aos estudos urbanos que, 

no entanto, não lhe garantiram um status de conceito.  

Nesse sentido, o debate teórico-metodológico desse fenômeno assumiu ―um ca-

ráter multidimensional, desdobrando-se em componentes espaciais, econômicos, políticos e 

sociais‖ (CHETRY, 2014, p. 62). Do ponto de vista socioeconômico, o termo posto em 

questão é utilizado para demonstrar que a dualização social das metrópoles é resultante da 

integração mundial das economias nacionais, em que os processos de reestruturação produtiva 

e retração do Estado de Bem-Estar Social realçam os efeitos da exclusão social e da 

governança metropolitana (RIBEIRO, 2004). De outro modo, ele é empregado para qualificar 

um novo tipo de segregação baseado na exclusão e distanciamento físico-social (CALDEIRA, 

2000; JANOSCHKA, 2002). Na ótica da negação do direito à cidade, destacam-se os 

processos sociais e espaciais que alteram o caráter do espaço público moderno, as relações 

entre os grupos sociais diferentes e as práticas cotidianas das camadas renda alta e média que 

https://www.sinonimos.com.br/subterfugio/
https://www.sinonimos.com.br/expressao/
https://www.sinonimos.com.br/por-consequencia/
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se voltam essencialmente para interior dos perímetros murados dos condomínios exclusivos 

(CALDEIRA, 2000; GOMES, 2006). 

Do ponto de vista funcional, a segmentação espacial considera a redefinição das 

centralidades urbanas e das práticas espaciais orientadas, preponderantemente, para os novos 

espaços de consumo segmentado (MIÑO, 2004; SPOSITO & GOIS, 2013; DAL POZZO, 

2015). Numa perspectiva territorial, a fragmentação do tecido sociopolítico e espacial ocorre 

quando se está diante de uma cidade dominada pelo medo da criminalidade violenta, com o 

desafio do monopólio legítimo do uso da violência pelo Estado em consequência da expansão 

da segurança privada, do tráfico organizado e das milícias (SOUZA, 2000, 2008). 

Entretanto, como explicam Souza (2008) e Chetry (2014), essa acepção mostra-se 

teoricamente imprecisa ou vaga, como pode ser visto na heterogeneidade de interpretações 

descritas acima; que, se por um lado, permitiu-lhe uma riqueza de instrumentos analíticos, por 

outro, acarretou uma ambiguidade nas suas definições. 

Ao que se percebe, nos últimos anos, a noção de fragmentação tem se afastado de 

análises socioeconômicas e se voltado para o estudo das descontinuidades espaciais 

decorrentes da restrição à mobilidade e à circulação, assim como da reorientação das práticas 

socioespaciais para dentro dos espaços residenciais murados ou dos espaços de consumo 

segmentado. 

Nessa lógica, Salgueiro (1998) entende a cidade pós-moderna dividida em 

múltiplos fragmentos urbanos que pouco se conectam. Metaforicamente, seria como uma 

―manta de retalhos‖, em vez de uma mancha contínua característica do padrão centro-

periferia. Sem embargo, o tipo de relação entre os grupos sociais e territórios tem muito a ver 

com o tamanho do empreendimento, da relação dos enclaves territoriais com o entorno 

imediato e do seu grau de independência em referência à cidade convencional. Nessa 

concepção, essa geógrafa portuguesa descreve a segmentação da unidade espacial da cidade 

da seguinte forma: 

A principal característica a sublinhar de uma cidade fragmentada é a existência de 

enclaves territoriais, o caráter pontual das implantações que introduzem uma 

diferença brusca em relação ao tecido que as cerca, seja um centro comercial numa 

periferia, ou um condomínio de luxo no meio do bairro popular. Desta característica 

resulta a existência de rupturas entre tecidos justapostos aos quais substituem a 

continuidade anterior (SAGUEIRO, 1998, p. 41).  

 

Souza (2008), em obra já citada, na qual analisa o planejamento e gestão urbanos 

na perspectiva da insegurança, traz uma definição notável quando da utilização de um 

―conceito‖ que para ele se tornou comum, às vezes até de uso indiscriminado e abusivo, mas a  

https://www.sinonimos.com.br/heterogeneidade/
https://www.sinonimos.com.br/em-referencia/
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[...] fragmentação tem a ver, obviamente, com fragmentos. E fragmentos são partes, 

frações de um todo que não se conhece mais ou quase não se conectam mais umas 

com as outras: podem ainda tocar-se, mas não muito mais que isso. Esse não deve 

ser visto simplesmente como um processo de diferenciação socioespacial e muito 

menos confundir-se com o processo de segregação socioespacial, que embora 

estejam imbricados, são processos diferentes. Por isso, fragmentação não é 

meramente uma nova maneira de designar a segregação residência (SOUZA, 2008, 
p. 56). 

 

Fundamentado nas expressivas evidências trazidas pelos autores 

supramencionados, constata-se que o desenvolvimento de novos empreendimentos murados e 

vigiados leva, indubitavelmente, a uma reorganização intraurbana com base em fragmentos 

urbanos. Deste jeito, a natureza da cidade contemporânea se contrapõe à ideia anterior de urbe 

unitária, coesa e hierarquizada, traduzindo-se num espaço urbano composto de mosaico de 

unidades justapostas e independentes, com proximidade física e distanciamento social. 

Por isso, parece muito mais conveniente restringir o uso do termo fragmentação a 

descontinuidade espacial provocada pela autossegregação das camadas superiores e médias 

para enclaves residenciais protegidos por barreiras físicas, sistemas de vigilância e segurança 

privada. Nesse novo tipo de segregação, as separações e a contenção sócio-espacial se 

manifestam em pequenas escalas e 

 

[...] a relativa proximidade geográfica só é possível por causa dos muros e dos 

sistemas de controle ao acesso a espaços privados residenciais (loteamentos 

fechados e condomínios horizontais e verticais), espaços industriais (condomínios de 

empresas), comerciais e de serviços (como os shoppings centers, centros 

empresariais e de negócios, espaços de lazer e entretenimento), bem como a livre 

circulação nos espaços públicos (SPOSITO & GOES, 2013, p. 141). 

 

 

Para Caldeira (2000), o aumento da insegurança urbana se cristaliza em fronteiras 

materiais e simbólicas, cujas separações entre as distintas camadas sociais e isolamento por 

muros se acentuam por intermédio dos enclaves fortificados. Por conseguinte, a consolidação 

de novos produtos imobiliários e comerciais, ou seja, os loteamentos fechados, condomínios 

horizontais, condomínios verticais, shopping centers, torres de escritórios, parques temáticos, 

etc., desvaloriza o que é público e aberto. Os empreendimentos residenciais são relativamente 

independentes do seu entorno imediato e, em razão dos dispositivos de controle, segurança e 

lazer, podem estar localizados praticamente em qualquer lugar da cidade. 

Nessa perspectiva, os diferentes níveis de segmentação físico-espacial e social vão 

variar conforme as características morfológicas dos conjuntos residenciais fechados. Sendo 

assim, tanto os condomínios horizontais de uso exclusivamente residencial quanto os de uso 
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misto (combinação de moradia, comércio e de serviços) possuem como princípio básico: a 

inexistência de conexões entre o espaço público e privado, o que traz sérios impactos 

socioespaciais para as cidades. 

Por conta disso, um número significativo de estudiosos dedica-se a avaliar o 

impacto dos conjuntos residenciais horizontais na estrutura do tecido urbano (BECKER, 

2005; SOUZA, 2008; SPOSITO & GOES, 2013; TURCZYN, 2013; ALAS, 2013; SCIOTA, 

2015). As consequências negativas ao espaço urbano vão depender do tamanho da barreira 

física que circundam esses empreendimentos, da diversidade de equipamentos de lazer e 

serviços dentro dos muros e da forma de integração aos espaços do entorno do enclave 

residencial.  

Os grandes loteamentos fechados e os supercondomínios (grandes 

empreendimentos verticais com ampla diversidade de opções de lazer e serviços) produzem 

descontinuidades na organização urbana por causa de suas enormes dimensões e pelo 

avançado grau de autonomia. No caso dos condomínios horizontais, em particular, os efeitos 

socioespaciais deletérios são bem menores do que os loteamentos fechados, já que existe uma 

maior dependência das funções e serviços da cidade, porém, o aumento da insegurança tem 

contribuído na ampliação das áreas de lazer e serviços nos espaços residenciais de pequeno e 

médio porte. 

A tradicional tensão entre distanciamento social e proximidade geográfica muda 

por causa do medo da criminalidade violenta urbana. Há um fortalecimento da intensificação 

da diferenciação socioespacial decorrente da implantação de unidades espaciais 

independentes, muradas e com serviços de segurança privada. Contudo a ruptura da 

continuidade territorial acontece em variados níveis de desintegração espacial e social, o que 

restringe a mobilidade e acessibilidade urbana de modo diferenciado. Daí que não são todos 

os espaços que estão acessíveis aos habitantes da cidade, pois, atualmente, a sociabilidade 

segmentada das elites, balizada por uma série de mecanismos de controle e contenção social, 

traz consequências deletérias para a cidade. 

Por esse levantamento teórico-metodológico, revela-se que a fragmentação é uma 

categoria imprescindível na avaliação dos diversos impactos advindos dos conjuntos 

residenciais com acesso controlado e segurança privada. A intensidade e a forma, dos efeitos 

no espaço urbano, variam conforme o tamanho do enclave residencial, das estratégias de 

contenção sócio-espacial (barreiras físicas, guaritas e sistemas de vigilâncias e segurança), e 

também das práticas socioespaciais, estabelecidas entre as camadas sociais superiores e 

médias, desconexas com as imediações e com o restante da cidade. 
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Consoante Prévôt-Schapira (2001) a noção de fragmentação surgiu na literatura 

dedicada aos estudos da cidade no final da década de 1980. Esta concepção reúne aspectos da 

dimensão espacial (concreta e visível) do fraturamento do tecido socioespacial, das 

descontinuidades morfológicas, da formação de unidades independentes, da dimensão social 

com novas formas de exclusão e da dimensão política através de novos dispositivos de gestão 

e regulação urbana como resultantes da metropolização sob o desígnio da reestruturação 

econômica e estatal. Nesse âmbito, Prévôt-Schapira e Pineda (2008, p. 80) perceberam a 

tendência de verticalização e aumento da densidade em bairros consolidados ―a través de las 

torres segurizadas y la construcción de barrios cerrados en sectores periféricos modestos han 

favorecido una mayor difusión de lãs clases medias superiores bajo el modelo del enclave 

residencial‖, sugerindo uma microfragmentação.  

Avaliando justamente essa fragmentação físico-material, Janoschka e Glasze 

(2003) relatam que as análises das consequências dos empreendimentos residenciais dotados 

de serviços de segurança privada e barreiras físicas se resumem, quase sempre, a aferir 

somente o impacto causado pelas barreiras físicas, sendo necessário, também, levar em conta 

a governabilidade das cidades, os padrões dos complexos habitacionais vigiados, as formas 

que acarretam restrições à acessibilidade, a existência de áreas de lazer/serviços de uso 

exclusivo dos moradores e a presença de funções próprias de uma cidade. Para sintetizar, 

estes autores propõem uma investigação mais ampla da ruptura do tecido socioespacial 

através de três níveis analíticos: fragmentação físico-material; fragmentação político-

territorial e a fragmentação social. 

A fragmentação físico-material diz respeito ao meio construído, a imposição de 

barreiras físicas que cerceiam a mobilidade e a circulação de pedestres e automóveis, havendo 

a desintegração da unidade espacial do tecido urbano em repartições cada vez menores e 

independentes e ocasionando a produção de verdadeiros fragmentos urbanos. O aumento do 

tamanho dos enclaves fortificados gera, inevitavelmente, uma amplificação da fragmentação, 

sendo necessário, além do mais, levar em consideração a morfologia dos artefatos 

imobiliários e a maneira como se dá o isolamento do restante da cidade. Além disso, é 

possível que uma escola privada ou um centro comercial tenham caráter mais integrador, 

admitindo graduações na segmentação espacial e social estipulada. 

Quanto à fragmentação político-territorial, ela pode englobar a instituição de serviços 

coletivos, regulação por regras de convivência, imposição de parâmetros arquitetônicos e 

urbanísticos, controle do acesso interno e das vias públicas pela segurança privada, além de 

uma autogestão que se limita a pensar os problemas urbanos de forma sectária, restrita à 
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comunidade dos enclaves residenciais. Em algumas condições pode ocorrer o não pagamento 

de tributos à municipalidade. Em outras situações — como nos casos de Nordelta, em Buenos 

Aires, e do Alphaville São Paulo, nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba — as 

populações destes empreendimentos são tão grandes que poderiam eleger representantes no 

poder público. 

A perspectiva adotada pelos autores supracitados assemelha-se à fragmentação 

sociopolítico-espacial adotada por Souza (2000), cuja proposição salienta a dimensão espacial 

da criminalidade ordinária, do poder paralelo das organizações criminosas e da militarização 

da questão urbana. De modo sintético, o esgarçamento do tecido sóciopolítico-espacial das 

cidades brasileiras é provocado pela expansão de enclaves territoriais ilegais que desafiam o 

poder legitimado do Estado e da autossegregação das elites para condomínios fechados. 

Em consonância com esse pensamento, as reações autodefensivas são sustentadas pelo 

medo e pela sensação de insegurança por efeito da violência e mudam radicalmente as 

relações dos citadinos com a cidade. Fernandes (2009, p. 188) faz uma perspicaz investigação 

dos mecanismos de controle e contenção sócio-espacial como ―cercamento de praças 

públicas, instalação de câmeras de vigilância, abordagem sistemática dos agentes de 

segurança pública aos elementos suspeitos e/ou indesejáveis‖. O medo social, a violência e a 

estigmatização produzem constrangimentos sócio-espaciais ligados à dinâmica dos indivíduos 

e dos grupos sociais, na cidade contemporânea, gerando dificuldades à mobilidade e à 

acessibilidade aos lugares em função de barreiras de ordem física ou simbólica. 

Por último, a fragmentação social refere-se ao ―afastamento‖ dos espaços públicos 

ou corresponde a uma organização da vida cotidiana orientada para o interior dos muros e 

grades que contornam os enclaves fortificados, resultando na diminuição da possibilidade de 

contato direto no âmbito dos grupos sociais com estilos de vida distintos (CALDEIRA, 2000; 

GOMES, 2006). Para Prévôt-Schapira (2001, p. 79), a fragmentação socioespacial, na 

perspectiva da desintegração social e desarticulação urbana, opõe-se ―aquella que privilegia la 

capacidad de la ciudad, como punto de encuentro e intercambio, capaz de producir cohesión 

social y coherencia urbana‖. 

Desse modo, Caldeira (2000) reconhece que o emuralhamento de grandes áreas 

residenciais é o artifício mais ostensível de uma série de estratégias de proteção, separação e 

distinção social. A imposição de barreiras físicas representa uma negação ao consenso da vida 

pública moderna, ou seja, do direito à permanência dos espaços públicos abertos e 

democráticos. 

https://www.sinonimos.com.br/ostensivel/
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Como já mencionado, o crescimento da produção de condomínios exclusivos 

provoca uma mudança na relação entre espaço público e privado e no modo como os grupos 

sociais se relacionam nas áreas de uso comum da coletividade. O desejo de isolamento e 

distanciamento social, exposto explicitamente nos muros, cercas e barras, expõe mensagens 

de medo, suspeita e segregação. São esses elementos que ratificam as novas práticas de 

classificação e exclusão social, nas quais estão criando uma cidade cuja separação vem em 

primeiro plano, enquanto a possibilidade de interação entre os grupos sociais diferentes, nos 

espaços públicos, se reduz consideravelmente (CALDEIRA, 2000; GOMES, 2006; SOUZA, 

2008). 

Prosseguindo com a dimensão da fragmentação social, dois processos merecem 

ser destacados e são fundamentais para a compreensão das novas práticas socioespaciais das 

camadas de renda média e alta: a expansão de enclaves territoriais e das atividades terciárias 

nas metrópoles. Dessa maneira, a organização da cidade e a sociabilidade urbana sofre 

interferência das novas dinâmicas de consumo segmentado, sendo que uma das marcas da 

cidade fragmentada é a consolidação do ―território policêntrico‖ (SALGUEIRO 2018; 

SPOSITO, 2011; DAL POZZO, 2015). Então: 

 

[...] novos elementos se combinam para o reconhecimento da fragmentação, como a 

existência de uma policentralidade e a conformação de territórios descontínuos, 

gerando morfologias menos integradas territorialmente. Além disso, as relações 

entre proximidade e contiguidade foram alteradas, uma vez que o uso do transporte 

automotivo e a ampliação das possibilidades de comunicação redefinem as 

interações espaciais entre diferentes áreas residenciais, entre estas e as áreas de 

trabalho, consumo e lazer. O resultado dessas transformações é a geração de uma 

geometria espacial de fluxos mais complexa e menos apoiada nos espaços de 

inserção imediata de diferentes sujeitos sociais nas cidades (SPOSITO & GÓES, 

2013, p. 299). 

 

A integração de enclaves residenciais e espaços de consumo promove um maior 

nível de segmentação do tecido urbano, destacando-se a mudança na sociabilidade urbana, 

inclusive com o afastamento socioespacial entre os habitantes dos ―espaços autossegregados e 

dos espaços segregados (incluso, as segmentações das práticas espaciais no plano dos usos e 

consumo do espaço urbano). Estes elementos se reúnem para expressar as dinâmicas de 

fragmentação socioespacial‖ (DAL POZZO, 2015, p. 57). 

Em vista disso, há um entendimento de que a noção de fragmentação induz uma 

brusca diferenciação socioespacial, resultando numa ruptura acentuada do tecido urbano em 

decorrência da implantação pontual de empreendimentos residenciais e comerciais tanto em 

áreas consolidadas quanto nas periféricas. Nesse padrão, a dualização socioespacial, típica do 

padrão centro-periferia, adquire maior complexidade com um distanciamento social com 
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proximidade física, em que se reconhece a contração da convivência pública entre grupos 

sociais diferentes. A produção e a organização de muitas das áreas da cidade se dão sem 

continuidade com a forma espacial adjacente; já a mobilidade urbana encontra-se bastante 

restrita enquanto as práticas socioespaciais das elites são bastante seletivas.  

Com base na literatura consultada e nas evidências empíricas, foram atribuídos 

três níveis analíticos de fragmentação (fragmentação físico-espacial, fragmentação sócio-

territorial e fragmentação social) e com a definição de seus respectivos efeitos físico-espaciais 

e sociais, conforme já anunciado na metodologia e que podem ser consultados nos Quadros 1 

e 2.   

 

Quadro 2 – Subcategorias da fragmentação e tipos de impactos no espaço urbano 
 

CATEGORIAS ANALÍTICAS 

 

 

TIPOS DE IMPACTOS NO ESPAÇO URBANO 

 

1. Fragmentação físico-espacial 

 

Impactos físico-espaciais 

 Estabelecimento de organização territorial 

crescentemente marcada pela segmentação 

e obstrução a mobilidade espacial e a livre 

escolha dos itinerários urbanos 

ocasionados pelo estabelecimento de 

enclaves fortificados que ocupam grandes 

áreas. 

 Impedimento de fluidez espacial; 

 Inexistência de relação com o entorno; 

 Interrupção de vias públicas; 

 Muros cegos e extensos; 

 Justaposição de empreendimentos; 

 Ausência de faixas de pedestres externas aos 

enclaves residenciais; 

 Segmentação do tecido socioespacial. 

 

2. Fragmentação sócio-territorial 

 

Impactos sócio-territoriais 

 

 Estratégias e mecanismos de controle e 

contenção socioespacial do acesso de 

pessoas e veículos aos lugares e atividades 

da cidade, resultando em descontinuidades 

territoriais que se manifestam pelo 

controle e distinção de segmentos sociais 

com níveis desiguais de poder e de renda. 

 Serviços de vigilância e segurança privadas; 

 Guarita para contenção dos ―indesejáveis‖; 

 Substituição da administração pública por 

serviços de autogestão; 

 Patrulhamento motorizado nas vias públicas; 

  Pontos de vigilância; 

 Identificação e cadastro de moradores e veículos; 

  Cercamento de praças públicas; 

  Regimento e regras internas; 

 Ausência de paradas de ônibus. 

 

3. Fragmentação social 

 

Impactos sociais 
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 Consequência da fragmentação físico-

espacial, em muitos casos denominada de 

segmentação social, a fragmentação deve 

ser entendida como uma diminuição do 

uso dos espaços públicos abertos e redução 

substancial da possibilidade de encontro 

e/ou interação entre os grupos sociais 

distintos pelo estilo de vida e nível 

econômico.  

 Produção de áreas socioeconômicas 

homogêneas;  

 Práticas socioespaciais orientadas para os 

espaços de uso coletivo intramuros; 

 Seletividade espacial dos grupos hegemônicos 

e/ou segmentação do consumo;  

 Proximidade espacial com distanciamento social; 

 Privatização das áreas públicas. 

Fonte: Organizado pelo autor com base em Salgueiro (1998), Janoschka e Glasze (2003), Miño (2004), Becker 

(2005), Souza (2008), Fernandes (2009), Sposito (2013) e Dal Pozzo (2015). 

 

Logo, a noção de fragmentação tem subsidiado inúmeras pesquisas e, até o 

momento, é a categoria mais apropriada para entender os impactos da elevada instalação de 

enclaves residenciais nas médias e grandes cidades brasileiras. Contudo a gradação dos efeitos 

no espaço urbano deve ser considerada numa análise em que se proponha investigar a 

segmentação sociopespacial, evitando, por vezes, conclusões apressadas e generalizantes; daí 

a importância em compreendê-la em sua multidimensionalidade: físico-espacial, sócio-

territorial e social. 

Por fim, uma parcela significativa dos habitantes das cidades vem organizando 

suas vidas em fragmentos urbanos vigiados e de acesso controlado (JANOZCHKA & 

GLASZE, 2003) e à proporção que a cidade contemporânea se fragmenta, as relações sociais 

passam a ser balizadas pelo sentimento de medo, materializadas em separações físicas e 

simbólicas que transformam a sociabilidade contemporânea. É uma cidade com menor 

diálogo entre os diferentes, com maior rejeição ao uso dos espaços públicos e cujas relações 

espaciais dos grupos hegemônicos são orientadas, preeminente, para os espaços de consumo 

segmentado, nos quais garantem mais segurança aos seus usuários. Aliás, a revisão das 

estratégias adotadas pelos agentes imobiliários tem trazido uma ampliação na oferta e uma 

diversificação dos tipos de enclaves residenciais e comerciais, que passam a oferecer uma 

grande variedade de modalidades de equipamentos de lazer e serviços de uso comum dentro 

dos seus limites murados e vigiados.  
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3 ENCLAVES RESIDENCIAIS: TIPOS, ORIGENS E DISCURSOS 

 

3.1 Tipologia de enclaves fortificados na RMF 

 

Tentando evitar a conclusão generalizante, na qual afirma que os ―condomínios 

fechados‖ provocam uma fragmentação socioespacial inexorável do tecido urbano, traçou-se 

uma tipologia dos enclaves fortificados identificados na RMF, com ênfase na escala do 

município de Fortaleza e da RMF, de modo a frisar os níveis diferenciados de isolamento e 

autonomia em relação ao restante da cidade segundo o tamanho, a localização e as 

características de cada tipo. Então, é possível reconhecer os padrões mais recorrentes e 

viabilizar a detecção de novos produtos imobiliários portadores de sistemas de controle e 

vigilância que, aliás, é o modelo de empreendimento residencial mais difundido entre as 

camadas de renda média e alta, nos dias de hoje. Por isso, propõe-se uma tipificação que dê 

conta de compreender a complexidade e evolução desse fenômeno na contemporaneidade. 

Sabe-se que o processo de reestruturação do mercado imobiliário-financeiro (o 

chamado boom imobiliário) e o aumento da insegurança urbana, nas últimas duas décadas, 

levaram a reformulação das estratégias imobiliárias, resultando na produção de novos 

artefatos imobiliários com níveis diferenciados de isolamento e autonomia em relação ao 

restante da cidade (CALDEIRA, 2000; ALAS, 2013). Em resposta à crise econômica, iniciada 

na década de 1970, ―o novo espaço, produzido e consumido pelo capital em mutação‖ 

(BOTELHO, 2012, p. 298), tem alterado a forma da expansão e/ou transformação do tecido 

urbano e, concomitantemente, a segregação vigente. 

A partir da década de 1990, o processo de implantação e proliferação de enclaves 

fortificados acelerou nas metrópoles e cidades brasileiras e, por sua vez, determinou uma forte 

dinâmica de diferenciação e ruptura da unidade espacial da cidade tradicional. Proporcionado 

por esse processo, as elites, cada vez mais, estão redirecionando suas práticas socioespaciais 

para ―dentro dos muros‖ (CALDEIRA, 2000; SOUZA, 2008; SPOSITO, 2011; SPOSITO & 

GOES, 2013). Nesse caso específico, a expressão ―dentro dos muros‖ é empregada, de modo 

figurado, na intenção de descrever os padrões de conjuntos residenciais murados dispostos de 

estratégias e mecanismos de controle e contenção sócio-espacial (FERNANDES, 2009) e de 

sociabilidade orientada (seletivamente) para os espaços de consumo segmentado
24

 (MIÑO, 

                                                           
24

É uma sociabilidade orientada pelo processo de fragmentação urbana, com a rejeição da alteridade e a 

sobreposição de práticas socioespaciais dos sujeitos autossegregados (relativo aos espaços residenciais 

fechados) articuladas com a realização do consumo predominantemente em equipamentos urbanos privados 
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2004; DAL POZZO, 2015) e que, muitas vezes, no caso destes últimos, extrapolam os limites 

dos lotes, podendo abranger os espaços públicos de um bairro ou área residencial.  

Além de tudo, evidencia-se a incongruência no uso do termo ―condomínio 

fechado‖ para se referir a todo e qualquer conjunto residencial murado. A designação 

condomínio fechado, mais usual no Brasil, ou até condomínio exclusivo, como prefere Souza 

(2008), são denominações extensivas e elas não abarcam a multiplicidade e complexidade dos 

atuais modelos de conjuntos residenciais murados disponibilizados pelo mercado imobiliário 

formal.  

Por essa razão, não é adequado qualificar, num mesmo padrão, os condomínios 

verticais abertos para as ruas — construídos nas décadas de 1980/1990 —, em sua maioria, 

situados no centro-leste e bairros pericentrais da cidade de Fortaleza ou mesmo aqueles que 

dispõem somente de áreas de circulação, playgrounds ou salão de festas com os conjuntos 

residenciais murados que contam com uma enorme diversidade de espaços de lazer e serviços 

nas áreas de uso comum e complexo sistema integrado de vigilância e segurança privada. 

Em tal caso, o emprego da categoria enclaves territoriais, concebida inicialmente 

pela geógrafa portuguesa, Teresa Salgueiro (1998), é mais cabível para tipificar as 

implantações pontuais (centros comerciais localizados em área de caráter rural ou 

condomínios de luxo num bairro popular) que causam uma brusca descontinuidade em 

relação ao tecido socioespacial que os cerca. 

Em consonância com essa proposta, Caldeira (2000, p. 259), ao estudar a relação 

entre crime, democracia e espaço urbano, utiliza uma expressão muito semelhante, enclaves 

fortificados, no intuito de adjetivar a segregação contemporânea, pronunciada por novos 

empreendimentos urbanos de consumo, lazer, trabalho e residência. Estes têm em comum o 

fato de serem espaços delimitados por muros (ou grades), monitorados e vigiados e, mais do 

que isso, eles valorizam o privado e menosprezam aquilo que é público e aberto; ―são espaços 

autônomos, independentes do seu entorno‖. 

Ainda vale registrar que, segundo a própria autora, os enclaves fortificados 

ocupam áreas homogêneas, e morar neles confere status socioeconômico. Além do mais, não 

se pode preterir que as demarcações de barreiras físicas e simbólicas funcionam como 

artifícios de separação e distanciamento entre os distintos segmentos sociais. 

Janoschka (2002), pesquisador argentino que vem investigando, há bastante 

tempo, o avanço do processo de urbanização privada e o isolamento de complexos 

                                                                                                                                                                                     
como supermercados, hipermercados, shopping centers e mall, presentes nas novas centralidades urbanas 

(DAL POZZO, 2015).  
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residenciais e comerciais, já predizia que as novas formas urbanas, vigiadas, seguras e de 

acesso vedado ao público em geral, — shopping center, malls, urban entertainment center, 

escolas privadas e complexos residenciais fechados — converteram-se em fatores decisórios 

do crescimento da superfície das metrópoles latino-americanas. Seu interessante artigo revela 

a distribuição espacial das urbanizações privadas na Região Metropolitana de Buenos Aires e 

identifica as seguintes formas espaciais presentes na capital argentina: barrios cerrados, 

condomínios de altura, country club e club de chacra.  

Por isso, o que deve ser ressaltado, nessa parte do trabalho, é que houve uma 

diversificação dos padrões de enclaves fortificados nas últimas décadas e seus efeitos físico-

espaciais e sociais variam conforme o tipo, o tamanho, a morfologia e a combinação de usos 

num mesmo equipamento urbano. O estudo de Becker (2005), condomínios fechados, 

avaliação do desempenho interno e impacto físico-espacial no espaço, é bastante referenciado 

e influenciou a elaboração de novos estudos que, utilizando-se de técnicas mais aprimoradas, 

estão trazendo valorosas contribuições no âmbito teórico-metodológico para proposição de 

categorias e critérios para avaliação morfológica da segregação (CAMPOS, 2007; 

PINHEIRO, 2011), dos tipos de enclaves fortificados (TURCZYN, 2013) e dos impactos 

(SCIOTA, 2016).  

Desses trabalhados, deve-se sobrelevar o desenvolvido por Turczyn (2013) que, 

―munido‖ da categoria mutação urbana, elaborou uma excelente tipologia dos enclaves 

fortificados para a cidade de Campinas-SP e foi, certamente, o estudo delineador da proposta 

desse item. Além dos autores citados, o trabalho sobre os supercondomínios ou condomínios 

clubes na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), de Alas (2013), permitiu o aprimorado 

da categorias enclave vertical e propiciou a percepção de novos tipos que, até então, não 

receberam a atenção dos pesquisadores que se debruçam a investigar essa temática na cidade 

de Fortaleza. 

No entanto, em Fortaleza alguns estudiosos já haviam tipificado e analisado a 

distribuição dos enclaves residenciais nos padrões condomínios horizontais, condomínios 

verticais e os loteamentos fechados (SILVEIRA, 2012; SANTOS, E., 2015; SANTOS, A., 

2015; NOGUEIRA, 2016), os condomínios resorts ou de praia (DIÓGENES, 2015) e 

comerciais, a exemplo do shopping center enquanto fator de metropolização (GONÇALVES, 

2017). 

Mas, foi feito uma adaptação da tipologia de enclaves fortificados elaborada por 

Turczyn (2013), sendo feitas várias modificações em suas definições e inserções de novos 

tipos, no entendimento da pesquisa, verificados na Região Metropolitana de Fortaleza. Os 
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princípios e variáveis, referentes à tipificação dos distintos conjuntos residenciais e 

comerciais no contexto metropolitano, seguem ainda as indicações de Caldeira (2000), 

Janoschka (2002), Becker (2005) e Alas (2013), como já assinalado. 

De certo modo, quase todo empreendimento residencial multifamiliar ou 

unifamiliar, na época atual, traz aspectos típicos de um condomínio fechado, no sentido do 

desejo de viver em comunidades cercadas por muros e aparelhadas por sistemas de proteção e 

vigilância privada. Contudo, aqui, reserva-se o termo ―enclave fortificado‖ somente para os 

empreendimentos murados, dotado de artifícios de proteção e com uso misto, com destaque 

para os usos residencial, lazer, serviços ou comercial. 

Daí que existem processos e fenômenos comuns partilhados por todo aglomerado 

urbano. Claro, em alguns casos em maior ou menor proporção, porém, cada realidade urbana 

é um caso particular e dada a sua organização econômica, social, política e condições naturais, 

a Região Metropolitana de Fortaleza desenvolve transformações ímpares no seu tecido 

sociopespacial. Enquanto se percebe uma dispersão urbana, ao mesmo tempo, tem-se a 

ocupação dos interstícios por enclaves residenciais e a concentração de atividades de serviços 

nas áreas periurbanas da capital. 

Em face do aumento da criminalidade violenta, o emuralhamento dos espaços de 

convivência se tornou uma prática socioespacial entre os segmentos de renda média e alta da 

cidade de Fortaleza, onde se verifica a proliferação e diversificação dos enclaves fortificados, 

nos quais se subdividem em três categorias: enclaves residenciais horizontais, enclaves 

residenciais verticais e enclaves comerciais e de lazer. Nessa continuidade, na RMF foram 

identificados 12 tipos de enclaves fortificados que se diferenciam pelos seus padrões 

arquitetônicos, na forma predominante de uso, na localização e perfil socioeconômico dos 

moradores: condomínio ilegal ou pseudocondomínio, loteamento fechado, loteamento de uso, 

condomínio; conjunto vertical I, conjunto vertical I, condomínio clube ou supercondomínio, 

condomínio resort ou de praia, shopping center, mall, grandes lotas e hipermercados e parques 

temáticos (Quadro 3 e Mapa 17).  
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Quadro 3 – Tipologias dos enclaves fortificados nas regiões leste e sudeste da RMF 

 

Fonte: Silva, R. (2019). Organizado pelo autor base em Becker (2005), Diógenes (2012), Gonçalves (2017), 

Turczyn (2013), Alas, (2013), Santos, A. (2015) e Santos, E. (2015).  
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Mapa 17 – Localização das tipologias dos enclaves fortificados nas regiões leste e sudeste da 

RMF 

 
Fonte: Silva, R. (2019). Organizado pelo autor. 

 

Mas, como informa Becker (2005), os impactos físico-espaciais e sociais dos 

enclaves residenciais são bem maiores do que os outros tipos, já que aproximadamente 70% 

dos usos no espaço urbano são destinados à moradia e 30% distribuídos entre o comércio, 

serviços e lazer. 

Em razão disso, o bloqueio do acesso aos novos empreendimentos residenciais e 

grandes espaços comerciais e de lazer nega a cidade aberta e democrática. Igualmente, a 

implantação de distintos enclaves fortificados suscita um debate sobre a legalidade e 

ilegalidades desses empreendimentos imobiliários. Mesmo assim, os agentes imobiliários 

promovem novos projetos de habitats urbanos, os quais se caracterizam pela fixação de 

fronteiras físicas, por tamanhos e usos variados, localização aleatória e são disponibilizados, 

fundamentalmente, aos estratos de renda média e alta.  

Nessa lógica, os condomínios horizontais (conjunto de habitações unifamiliares) 

podem ser construídos em terrenos consolidados na malha urbana ou nos periféricos, sendo o 

padrão de enclave fortificado mais recorrente do setor sudeste do município de Fortaleza e, no 
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Eusébio, a sua oferta atinge os setores de renda média e alta. A extensão do terreno pode 

abranger um lote grande, metade ou quadra inteira (normalmente com 10 a 50 habitações), 

encontrando-se lotes individualizados ou casas geminadas ao lado de áreas de uso comum 

exclusivas dos seus moradores. Eles formam uma modalidade de condomínio especial em que 

o ―cercamento‖ da área é respaldado pela Lei 4.591/1964 referente aos condomínios
25

, a qual 

isenta a obrigatoriedade da cessão de terrenos ao domínio público. Para a camada de renda 

média é oferecido um produto imobiliário composto de um espaço coletivo básico 

(churrasqueira, playground, piscina e salão de festas); enquanto à camada de renda alta são 

disponibilizados condomínios de luxo com fino acabamento das habitações, paisagismo e um 

espaço de uso comum com maior variedade de equipamentos de lazer e serviços. Em alguns 

empreendimentos residenciais, a diversidade de opções de lazer e serviços é bem semelhante 

daquela encontrada em loteamentos fechados ou loteamentos de usos múltiplos. 

Os loteamentos fechados são também voltados aos segmentos de renda média e 

alta e sua distribuição perfaz um arco periférico que envolve trechos dos municípios de 

Aquiraz, Eusébio, Maracanaú até Caucaia (ver Mapa 5 de NOGUEIRA, 2016, cap. 2).  

Concebido desde sua concepção urbanística e comercial sob o regime fechado, a modalidade 

loteamento fechado, nos moldes aqui debatidos, é uma inovação de parcelamento do solo 

urbano delimitado por muros ou grades em todo o seu perímetro, ocorrendo a predominância 

dos serviços privados e privatização das vias de circulação e logradouros públicos. Mesmo 

que autorizados pelas legislações de outros municípios metropolitanos, esta forma de 

parcelamento continua a acarretar contradições e impactos consideráveis no espaço urbano.  

A flexibilização do percentual mínimo de 35% de áreas públicas necessárias para 

implantação de um loteamento
26

, como exigia a Lei Federal nº 6.667/79, veio com a 
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Oliveira (2008) explica que o condomínio geral, previsto disciplinado nos artigos 1.331 a 1.358 do Código 

Civil e na Lei Federal n.º 4.591/64, ocorre quando duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas) são proprietárias 

de um único bem, fração ou cota ideal de uma coisa, ou seja, trata-se de um grande lote que foi dividido em 

partes entre seus condôminos. As modalidades condomínio edilício horizontal e vertical configuram por conter 

uma propriedade comum junto a uma área privativa. Então, a lei 4.591/1964 regulamenta, basicamente, o 

regime de propriedade privada em áreas condominiais como, por exemplo, quando diversas pessoas são 

proprietárias de um edifício (vila ou conjuntos residenciais urbanos) implantado num único lote, não se 

fazendo referência, em nenhum momento, ao parcelamento do solo urbano. Desse modo, a expressão, 

condomínio fechado, nesse caso, é tecnicamente incorreta, uma vez que um condomínio pode ser projetado 

sem efetivar o cercamento ou controle do acesso. 

 
26

A Lei Federal n.º 6.766/79, também conhecida como Lei Lehmann, estabeleceu regras básicas para o 

parcelamento do solo para fins urbanos. Em suas diretrizes traça normas que diferenciam o loteamento da 

gleba e desmembramento do lote, definindo-os da seguinte maneira: § 1º - considera-se loteamento a 

subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros 

públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes; § 2º- Considera-se 

desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema 
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aprovação da Lei nº 9.785/1999 e, nesses termos, agora é de responsabilidade dos estados 

brasileiros, do Distrito Federal e dos municípios legislar sobre a quantidade e forma de doação 

de terrenos para o domínio público. Depois da Lei nº 13.465/2017, houve a regularização do 

denominado loteamento de aceso controlado ou condomínio de lote como forma de 

parcelamento urbano, o que deve gerar um incentivo à construção de insularidades 

residenciais na RMF como um todo, ocasionando a diminuição dos espaços públicos (áreas 

para implantação de sistemas de circulação e equipamentos urbanos e comunitários). 

De modo geral, os loteamentos fechados são figuras centrais na consolidação de 

tecido urbano disperso e fragmentado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 

sobretudo em grandes trechos do município de Eusébio, Itaitinga, Pacatuba, Maracanaú e 

Caucaia, com destaque para os loteamentos Quintas do Lago (312.000m²), Jardins Ibiza 

(386.000²), Terras Belas (585.000m²) e Jardins do Lago (230.000 m²). Neles, há os artifícios 

mais sofisticados de segurança e maior diversidade de opções de lazer nos espaços de uso 

coletivo e valorização das áreas verdes sob o domínio privado. 

O loteamento de uso múltiplo: trata-se, na realidade, de um grande conjunto 

urbanístico composto de grande variedade e complexidade de equipamentos de lazer, 

comércio e serviços, denotando novas formas de articulações e uma elevada autonomia da 

cidade principal do aglomerado metropolitano em comparação com os outros tipos. São nas 

franjas urbanas metropolitanas, mais especificamente próximos das principais vias de conexão 

entre o Eusébio e Fortaleza, que se encontram os loteamentos de usos múltiplos voltados 

exclusivamente aos segmentos de alta renda. Tal categoria possui características similares aos 

loteamentos fechados, mas a diferença fundamental consiste na combinação de usos ou 

funções urbanas (trabalho, habitação, lazer e comércio), o que lhe garante menor dependência 

do entorno e da cidade polo. Eles também favorecem o crescimento urbano disperso e 

fragmentado e, efetivamente, são verdadeiras cidades projetadas para serem construídas em 

áreas que anteriormente predominavam usos rurais. 

A grande autonomia em relação à cidade se faz pela instalação de infraestrutura e 

serviços próprios de uma cidade: shopping centers, escolas, faculdades, posto policial, lojas 

de conveniência, escritórios, restaurantes, lanchonetes, posto de gasolina, etc. A sua área de 

lazer é, na realidade, um imenso clube particular, no qual as práticas socioespaciais são 

vivenciadas num espaço murado e seguro. A compra de enormes glebas a valores mais baixos 

                                                                                                                                                                                     
viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no 

prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes (art.2º, § 1º e § 2º, Lei 6.766/79). 
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do que os terrenos de Fortaleza, possibilita o oferecimento de amplas áreas verdes (matas 

ciliares, rios, lagoas e trechos de vegetação nativa) e a valorização dos conceitos de meio 

ambiente e sustentabilidade. Até o presente momento, essas características podem ser 

encontradas fundamentalmente no Alphaville Eusébio (534.313m²) e Alphaville Ceará 

(18.000.000m²). 

Os loteamentos ilegais ou pseudocondomínios são, verdadeiramente, 

loteamentos urbanos convencionais, em que um grupo de pessoas – na intenção de ter maior 

segurança ou desejo de exclusividade espacial – decidiu controlar o acesso às áreas públicas, 

antes integradas à cidade. Podem ser conjuntos de residências situados em ruas sem saída 

(cul-de-sac), um apartamento multifamiliar, agrupamento de edifícios de apartamentos ou de 

ruas unifamiliares que tiveram seus perímetros murados ou entradas controladas. O termo 

ilegal, nessa situação, é utilizado pelo fato de que esta categoria não é contemplada pelo Plano 

Diretor Participativo de Fortaleza (2019) e por violar, notoriamente, a Lei nº 6.766 e 

tampouco se ampara na Lei 4.591/1964, que trata dos condomínios edilícios
27

.  

Assim, esses aspectos jurídicos e urbanísticos os tornam ilegais e para sua 

efetivação seus moradores regulam o acesso das vias ou de outras áreas públicas através do 

uso de cancela, guarita, portão ou guardas de empresas privadas. Em contraposição a Lei 

5.530/81, Código de Obras e Posturas do Município de Fortaleza, o ―condomínio horizontal 

Royal Park‖ e o ―condomínio vertical Parque Del Sol‖, os maiores em escala municipal, com 

enormes conjuntos de habitações murados e vigiados, em área de loteamento tradicional, 

cerceiam a passagem de pedestres e veículos e privatizam logradouros públicos.  

Consequentemente, a proliferação de condomínios ilegais é deveras impactante, 

dado que o bloqueio de logradouros públicos, ao produzir microruputras no tecido urbano, 

desintegra a unidade espacial da cidade, provocando uma desagregação social e imposição de 

sérios obstáculos à livre circulação e à acessibilidade dos citadinos. 

Os enclaves residenciais verticais abrangem três modalidades distintas: 

condomínios verticais I, condomínios verticais II e os condomínios clube. O conjunto vertical 

I é formado por apenas um edifício multifamiliar e possui uso exclusivamente residencial, 

com o térreo destinado ao uso comum, estacionamento subterrâneo e reduzida área de 

convivência e lazer, enquanto o conjunto vertical II é um complexo de dois ou mais edifícios 
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Considerando a dimensão jurídica, o Código Civil considera condomínio geral o fato de duas ou mais pessoas 

serem coproprietárias de um bem de raiz, cada uma titulando parte, fração ou quota ideal sobre o todo. 

Enquanto o condomínio edilício (horizontal ou vertical) caracteriza-se pela apresentação de uma propriedade 

comum ao lado de uma propriedade privativa (Oliveira, 2011). Por esse ângulo, o limite entre espaço público e 

o privado tornar-se complexo e conflituoso em face dos projetos de desenvolvimento urbano atuais. 
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de apartamentos dotados de estacionamentos de superfície e maior valorização dos 

equipamentos de lazer nas áreas de uso comum. 

A valorização da esfera coletiva dos edifícios acompanha as mudanças nos modos 

de vida contemporâneos, com a diminuição do tamanho da unidade particular e aumento dos 

espaços gourmet, lounge e space gril e de uma maior variedade dos equipamentos de lazer e 

culto ao corpo, incluindo serviços de personal trainner, massagista, spa e entertainer. Esse 

tipo de empreendimento se localiza em qualquer setor da cidade de Fortaleza, porém a sua 

implantação é mais comum em áreas de grande valorização imobiliária e escassez de terrenos 

como o bairro de Fátima, Guararapes, Maraponga, Aldeota e Papicu. 

O condomínio clube ou “supercondomínio‖ é uma forma-espacial que traz 

inovações urbanísticas e morfológicas marcantes, as quais resultam da leitura do contexto das 

dinâmicas socioespaciais pelos agentes imobiliários. Em seus anúncios de publicidades são 

enaltecidos as qualidades de localização, temáticas naturais, controle e segurança. Infere-se 

um aumento do tamanho da área privativa (apartamentos de 60 a 170m²) e a consolidação da 

ampla oferta de áreas de lazer e dos mais diversos serviços nos espaços de uso comum 

situadas entre as torres isoladas de apartamentos. 

Em tal caso, tenta-se reproduzir relações de vizinhança alternativas e convivência 

num ―espaço público‖ ideal intramuros. Nessa lógica, os supercondomínios verticais, para ser 

mais preciso, podem dispor de 20 a 70 itens de lazer, diversão, esporte, serviço e até mesmo 

equipamentos típicos de uma cidade nas áreas comuns: espaço fitness, brinquedoteca, home 

cinema, praças temáticas, bulevares com espelho d‘água, tenda zen, cascata, piscina com raia 

de 50 metros, salão de jogos, quadra poliesportiva, quadra de tênis, lounge, redário, espaço 

clube, parque aquático e pizza place. 

De fato, o condomínio clube é uma alternativa à escassez de terrenos e uma opção 

as novas práticas socioespaiais das elites. Neles há uma maximização dos lucros com a 

ampliação do tamanho médio da área privativa, das áreas de uso coletivo e do grande número 

de unidades por empreendimento residencial, visto que os conjuntos de torres chegam a 

conter até 20 pavimentos e suas áreas de instalação podem abarcar quadras inteiras. Isso torna 

a densidade extremamente alta e potencializa a fragmentação do tecido socioespacial. Nota-se 

o seu aparecimento em setores de grande valorização imobiliária, sobretudo, em trechos 

pericentrais (partes do centro-leste) e do sul, diversificando os tipos residenciais dos bairros 

Passaré, Benfica, Maraponga, Papicu e Manuel Dias Branco. Na cidade de Fortaleza, os 

principais supercondomínios encontrados foram o Helbor Condomínio Park Club (8.000m²), 

Aquarela Condomínio Clube (9.444 m²) e Living Resort Residencial (16.956 m²).  
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Os condomínios resorts ou de praia
28

 são empreendimentos de uso misto que 

combinam residência de veraneio e turismo (hotelaria). A maioria dos empreendimentos 

situa-se em áreas integradas à dinâmica metropolitana e de concentração de enormes 

investimentos imobiliários. Neles se difunde a ―ideia‖ da experiência de casa de praia num 

complexo de lazer e turismo com equipamentos diferenciados dos demais tipos de enclaves 

residenciais como shopping center exclusivo, country club, equipamentos para realização de 

esporte, trilhas, píer caiaques, auditório, anfiteatro, barra de praia exclusiva, auditório, rios 

artificiais, quiosques, pista de bicicross, etc.  A realização de práticas desportivas como o golf, 

a equitação, jogos de tênis e parques aquáticos convertem-se em símbolos de prestígio e status 

social.  

A área de maior concentração de condomínios resorts fica num setor que abrange 

o Porto das Dunas e vai até as imediações da Praia do Iguape (município de Aquiraz). A 

implantação de empreendimentos residencial-turísticos do tipo Aquaville Resort, Vila do 

Porto Resort, Beach Park Wellness Resort, Beach Park Living e Aquiraz Riviera produz um 

tecido urbano disperso e fragmentado paralelo à costa marítima do município de Aquiraz.  

Ademais, o pagamento de taxa de condomínio ou aluguel subverte a antiga relação entre 

caseiros e proprietários de segunda residência.  

Os enclaves comerciais e de lazer integram quatros tipos que, embora existam 

variações morfológicas e funcionais, subdividem-se, basicamente, em usos comerciais, de 

consumo e turístico (recreação ou lazer). São eles compostos por conjuntos comerciais como 

grandes lojas e hipermercados, shopping centers, malls e parques temáticos. Com efeito, trata-

se de espaços voltados fundamentalmente para o consumo de mercadorias, lazer e 

entretenimento. 

O centro comercial ou de escritório é constituído por um ou mais edifícios de 

apartamentos, no caso de Fortaleza, normalmente apresentam uma única grande torre que 

incluem várias salas e estacionamento privativo. Realiza-se um rígido controle do acesso ao 

prédio e o sistema de vigilância segue os demais padrões. Esta modalidade apresenta menor 

autonomia do restante da cidade e melhor integração com as áreas públicas adjacentes. 

As grandes lojas e hipermercados compõem-se de enormes edifícios comerciais 

no formato galpão, dispondo de amplos estacionamentos de superfície. Apresentam enormes 

letreiros em suas fachadas que os tornam visíveis a longas distâncias e altas velocidades. 

Habitualmente, correspondem a grandes lotes ou quadras inteiras contornadas por gradis e 
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 Para uma discussão mais aprofundada acerca dos condomínios de praia ao longo da faixa de praia do espaço 

do Porto das Dunas- Aquiraz, ver Diógenes (2015). 
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interceptadas por pontos de entrada e saída de consumidores. O número de conexões entre o 

espaço público e privado é copiosamente limitado, sendo que o acesso de pedestres, nesses 

estabelecimentos, é feito ao lado do local de ingresso de automóveis (TURCZYN, 2013). Em 

Fortaleza, estão presentes grandes redes comerciais de varejo e atacado como Extra, Pão de 

Açúcar, Carrefour, Assaí e Leroy Merlin. No caso dos hipermercados, estabelecimentos 

organizados em redes de filiais de grandes marcas de supermercados, a sua estrutura é mais 

complexa por causa do vasto sortimento de produtos alimentícios, roupas, calçados 

perfumarias, acessórios de automóveis, restaurantes e lojas de serviços variados. 

Os shopping centers
29

 podem ser definidos como centros comerciais do tipo 

galpão decorado — planejados sob a administração de um único grupo locatário — 

conformados por um ou mais edifícios contíguos, nos quais se instalam uma larga 

complexidade de lojas varejistas, lazer e serviços. Eles oferecem amplos estacionamentos 

subterrâneos e/ou de superfícies, conforto ambiental artificializado (ar-condicionado) e 

segurança. Com diferentes padrões e novas lógicas de acessibilidade, os shopping centers 

regulam os fluxos em direção às novas centralidades urbanas. Na cidade de Fortaleza, a área 

de influência de cada grande empreendimento reflete a estrutura policêntrica, no lugar em que 

despontam núcleos autônomos e seletivos como nas subcentralidades da Aldeota/Meireles, 

Montese, Messejana e Guararapes/Edson Queiroz (DIÓGENES, 2012; GONÇALVES, 2017). 

Mall é um conjunto comercial horizontal de pequeno porte (de até 5.000m²) e de 

no máximo dois pavimentos. Seus princípios têm origem no conceito de Open Mall norte-

americano, o qual introduziu um arranjo de lojas de bens de consumo dispostas em forma de 

corredor e com espaços voltados para o ambiente externo. Busca-se criar um espaço mais 

aberto e agradável aos consumidores que permita uma interação com o meio ambiente (jardins 

arborizados e espelhos d‘água), porém com conforto e segurança. Ademais, apresentam-se 

como estabelecimento símbolo de charme e elegância, denotando um símbolo de distinção 

social num espaço de consumo, lazer, restaurante e programação cultural diferenciada. 

Os parques temáticos são grandes complexos turísticos fixos que têm no lazer, 

no entretenimento, na estética, no consumo e no marketing os componentes diferenciais deste 

tipo de investimento financeiro-imobiliário. Eles ocupam extensas áreas das franjas 

metropolitanas e podem ser classificados em ecológico, de diversão e aquático. Além disso, 

como todos os demais tipos de enclaves fortificados, enaltecem as qualidades de conforto, 

tranquilidade e segurança. Na RMF, o Parque temático aquático Beach Park, localizado no 
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 Para um debate a respeito do shopping Center no tocante às novas lógicas de produção e apropriação do 

espaço urbano metropolitano, ver Turczyn (2013) e Gonçalves (2017). 
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município de Aquiraz, dinamizou todo o trecho do Porto das Dunas e incentivou a alocação 

de capital de grupos internacionais, promovendo a articulação entre atividade turística com a 

produção de condomínios resorts. 

Feito esse detalhamento para os diversos tipos de enclaves fortificados existentes 

na RMF, pode-se constatar, com base nos lançamentos imobiliários, um predomínio de 

enclaves residenciais horizontais e verticais de usos mistos em relação aos tipos 

exclusivamente de uso residencial e, nos exemplos mais complexos e sofisticados, são 

agregados usos comerciais e de serviços. No entanto, percebe-se um aumento da oferta de 

lazer e de serviços nos espaços de uso coletivo intramuros como atributo de distinção social e 

valorização imobiliária. Nessa circunstância, observa-se a inserção de um novo tipo de 

empreendimento residencial mulfamiliar na cidade de Fortaleza, aqui denominados de 

condomínio clube. 

Os condomínios verticais I e II, juntamente com os condomínios horizontais de 

pequeno e médio porte, representam a maioria dos enclaves fortificados implantados no 

interior da malha urbana consolidada; contudo a ocorrência destes também é bastante 

expressiva nos municípios periféricos. Porém os loteamentos fechados, loteamentos de usos 

múltiplos, condomínios resorts e os parques temáticos estão situados no entorno de Fortaleza. 

Acham-se, ainda, casos atípicos de grandes loteamentos ilegais no intraurbano da capital 

cearense. Nesse mesmo contexto, deve-se ressaltar o redirecionamento das práticas sociais de 

consumo na vizinhança para espaços de consumo segmentado, na época atual. 

Dado isso, a tipologia apresentada expressa os processos e princípios de uma 

cidade fragmentada: autossegregação das elites, o declínio do centro tradicional, a 

consolidação de novas centralidades, a ruptura da unidade socioespacial e a mistura de usos 

num único empreendimento. Então, o conjunto de tipos de enclaves fortificados pronunciado 

está corroborando para a segmentação da unidade socioespacial da cidade de Fortaleza, 

estendendo-se para os espaços periféricos. 

A busca por maior nível de controle das imprevisibilidades e de insegurança 

urbana redireciona as práticas socioespaciais para os espaços de consumo segmentado. A 

limitação da mobilidade urbana se traduz numa seletividade espacial para realização de 

atividades de trabalho, lazer e serviços em empreendimentos seguros. Os circuitos de 

mobilidades urbanas, das camadas de renda média e alta, restringem-se aos locais de moradias 

— enclaves residenciais — aos espaços de consumo segmentando como shopping centers, 

mall e hipermercados, evitando as áreas do entorno imediato. 
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Portanto, a diversificação dos tipos de enclaves fortificados vincula-se às 

inovações concretizadas pelos agentes imobiliários, com destaque para a diversificação dos 

equipamentos de consumo e lazer dos empreendimentos para moradia, incluindo o acréscimo 

do porte físico de vários tipos enclaves residenciais. Na RMF, o discurso da insegurança está 

associado a outras qualidades declaradas nos anúncios publicitários (conforto, tranquilidade, 

contato com a natureza e exclusividade), acompanhando uma tendência mundial. Tais 

discursos justificam a oferta de conjuntos de casas em cidades grandes e médias da América 

Latina, Ásia, África do Sul e Brasil, com características similares aos gated communities 

norte-americanos. 

 

3.2 Condôminos fechados: um fenômeno em expansão 

 

A violência e o medo combinam-se e induzem transformações socioespaciais 

significativas nos mais diversos contextos urbanos, desde pelo menos o final dos anos de 

1990. Vários países africanos, americanos, asiáticos, europeus e da Oceania contam com a 

presença de condomínios residenciais exclusivos em seus territórios (RAPOSO, 2012). Em 

alguns países latino-americanos, particularmente no Brasil, a sensação de insegurança se 

converteu em um fator preponderante para expansão dos mais diversos tipos de espaços 

residenciais nas grandes e médias cidades. Para muitos especialistas, algumas de suas 

principais propriedades podem ter sido originalmente concebidas na prática de bloqueio das 

praças residenciais inglesas (no século XVIII) ou no modelo de Cidade-Jardim (no século 

XIX). Entretanto, é a partir da década de 1970 que os condomínios fechados, usando uma 

terminologia bem abrangente, tornaram-se um componente importante na produção e 

organização do espaço urbano contemporâneo.  

Apesar dos fatores econômicos, sociais e problemas urbanos influenciarem a 

formação de comunidades fechadas em diferentes partes do mundo, a percepção de indefesa à 

criminalidade ordinária (e, dependendo do país, o temor de atentados terroristas esporádicos e 

preocupações étnico-raciais), faz prosperar uma nova forma de segregação espacial — a 

comunidade fechada, murada e privada. Para evitar intrusões em seus domínios privados, os 

norte-americanos, pioneiramente, optaram por viver atrás de muros e submetidos a 

mecanismos de segurança residencial (BLAKELY; SNYDE, 1998; SOUZA, 2008; DAVIS, 

2009). 

Esses novos padrões residenciais já integram a realidade urbana de diversos países 

como Portugal, França, Inglaterra, Holanda, Turquia, China, Rússia Bulgária, Líbano, Brasil, 
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México, Argentina, Chile, África do Sul, Angola, Índia, Malásia, Singapura e Austrália. À 

vista disso, diferentes terminologias são utilizadas para denominar as áreas residenciais de 

acesso restrito: gated communities, nos EUA; walled communities e security villages, na 

África do Sul; countries, na Argentina; Barrios cerrados, no Chile e condomínios fechados, 

no Brasil. De modo geral, expressões como barrios cerrados, urbanización cerrada e barrios 

privados podem ser verificadas na América Latina (CALDEIRA, 2000; LANDMAN, 2000; 

JANOSKA, 2002; BARAJAS, 2006; SOUZA, 2008; RAPOSO, 2012). Em Santiago, Hidalgo 

e Borsdorf (2011) denominam de ciudades valladas os projetos residenciais construídos nas 

zonas periurbanas que contam com mais de 50.000 habitantes. 

Quanto à origem dos princípios dos modernos condomínios fechados, Raposo 

(2012) sugere que as primeiras áreas residenciais exclusivas, com alguns traços semelhantes 

aos atuais CFs, apareceram por volta da segunda metade do século XVIII, em Londres, na 

Inglaterra, expandindo-se durante o século XIX. Utilizando-se do pretexto de afastamento dos 

problemas urbanos e da desordem social que imperava na capital inglesa, naquele momento, 

grupos sociais hegemônicos, estabelecidos em volta de praças residenciais, passaram a 

pleitear exclusividade espacial
30

 mediante o bloqueio destas com barreiras físicas nas quais 

restringiam a acessibilidade e a circulação de desconhecidos.  

Levando-se em consideração o contexto de intensa transformação da cidade 

industrial (crescimento econômico, expansão demográfica e urbana), a noção de Cidade-

Jardim firma-se como uma proposta urbanística bastante influente no mundo anglo-saxônico, 

sendo também indicada, por muitos autores, como o momento do aparecimento de 

características típicas dos condomínios exclusivos vigentes (CALDEIRA, 2000; RAPOSO, 

2012; BIZZIO & ZUIN, 2016)
31

. Entretanto, durante o período entre as duas grandes guerras 

mundiais, os Estados Unidos tiveram um grande crescimento industrial, ocasionando aumento 

da demanda por unidades habitacionais que foi suprida pela criação dos subúrbios-jardins 

(FELL, 1999). Foi nesse cenário que foram planejados o Sunnyside Gardens, Nova Iorque, e 

o Radburn, Nova Jersey (FIGURAS 9 e 10). 

 

 

 

                                                           
30

 Sobre essa questão, ver Choay (1992); ver Mumford (1998) e ver Lamas (2004). 
31

Evidente que esse ponto de vista não é consensual, já que para Caldeira (2000), as formas residenciais 

exclusivas contemporâneas são resultantes de influências dos dois modelos urbanísticos: noção de Cidade-

Jardim e o Modernismo. Porém, em suas argumentações, percebe-se realmente uma maior atenção ao modelo 

proposto por Ebenezer Howard e seus sucessores. 
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Figura 9 – Espaço interior e paisagem do Sunnyside Gardens, Nova Iorque 

 

  Fonte: http://lifeedited.com/if-you-like-the-suburbs-youll-love-sunnyside-gardens (2019). 

 

 

Figura 10 – Plano geral das duas unidades residenciais de Radburn, Nova Jersey 

 

Fonte: https://aap.cornell.edu/academics/crp/stein-institute/works-and-legacy (2019). 

 

 

No entanto, Hall (2016) ressalta que a implantação de subúrbios-jardins, nos 

EUA, teve como base a criação de unidades de bairro para um número reduzido de casas 

unifamiliares e, evidentemente, integrando jardins, áreas recreativas e um paisagismo 

bucólico, que buscava proporcionar um ambiente mais agradável e exclusivo, despertando a 

ideia de fechamento socioespacial dessas unidades de vizinhança.  
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Sobre essa questão, Lamas (2004) admite que a constituição de pequenas 

comunidades autônomas antecede à unidade de vizinhança; porém, tanto no primeiro caso 

quanto no segundo, há uma intencionalidade na criação de um espaço social restrito aos 

moradores. Ele denomina de impasse uma forma espacial que produz um espaço semipúblico 

— para o desenvolvimento das relações sociais — em áreas residenciais suburbanas. Nessa 

lógica, o impasse pode ser visto como um reforço territorial, deliberadamente planejado, para 

o fechamento dos conjuntos habitacionais. No desenho do Sunnyside Gardens, em Nova 

Iorque, observa-se a disposição das residências em volta de uma central ajardinada e 

recreativa, conformando um ambiente social e espacialmente reservado aos seus habitantes, 

como se pode ver na Figura 11. 

 

Figura 11 – Configuração de um espaço interior, em Sunnyside Gardens, Nova Iorque 

 

Fonte: http://lifeedited.com/if-you-like-the-suburbs-youll-love-sunnyside-gardens (2019). 

 

Tal modelo urbanístico continuou presente no planejamento urbano de várias 

cidades do mundo, inclusive no Brasil, nos anos de 1950 e 1960, não obstante, muitos de seus 

ideais foram readaptados em projetos urbanos contemporâneos e, dentre os aspectos 

―herdados‖ pelos condomínios fechados, destacam-se a relativa autonomia, a baixa densidade 

demográfica e a localização desses empreendimentos nos subúrbios ou nos municípios 

periféricos das regiões metropolitanas, principalmente quando se trata dos grandes 

loteamentos fechados. 

Nesse contexto, os agentes imobiliários brasileiros se utilizam de alguns 

princípios da forma de subúrbio-jardim norte-americana, tornando-se um elemento de 
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distinção social e valorização dos empreendimentos residenciais. Na Região Metropolitana de 

Fortaleza, muitos lançamentos de loteamentos fechados, loteamentos de uso múltiplo e 

condomínios horizontais, situados distantes do centro tradicional, exaltam a disponibilidade 

de áreas verdes, exclusividade e privacidade na etapa da comercialização. Além disso, a 

configuração dos loteamentos Alphaville Eusébio e Terras Belas, ambos localizados no 

município do Eusébio, trazem o padrão irregular em seus desenhos urbanos, com ruas em 

traçados sinuosos (FIGURAS 12 e 13). 

 

Figura 12 – Desenho do loteamento Aphaville Eusébio, Eusébio 

 

Fonte: Alphaville Eusébio (2019). 
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Figura 13 – Desenho do loteamento Terras Belas, Eusébio 

 

 Fonte: Residencial Terras Belas (2019). 

 

Contudo, essa associação direta do ideário de Cidade-Jardim não retrata a 

autenticidade do fenômeno analisado, pois os princípios atribuídos aos condomínios são 

resultantes de influências complexas e heterogêneas, como alertara Caldeira (2000). 

Por isso, a década de 1970 é um período marcado pela reação à forma tradicional 

de ―pensar‖ os aspectos físico-espaciais e sociais da cidade e neste rumo, o New Urbanism ou 

Novo Urbanismo se apresenta como uma das tendências urbanísticas contemporâneas que, 

utilizando-se de estilos vigentes e do passado, influenciou profundamente o desenho dos 

condomínios fechados. Esteticamente atrelado ao Pós-Modernismo, este movimento origina-

se nos EUA e adquire grande evidência nas décadas de 1980 e 1990. 

Como indicado anteriormente, ao término da Segunda Guerra Mundial (1930-

1945), dentro de uma lógica de tradições românticas, houve uma consolidação da 

transferência da localização das residências das camadas sociais de renda média e alta para 

áreas suburbanas anglo-saxônicas, mas é no final do século XX que se assiste o 

estabelecimento de tipologias habitacionais fechadas compostas de espaços privados de uso 

coletivo e de uma arquitetura defensiva. 

Assim, ocorreu o surgimento de diversos empreendimentos imobiliários modernos 

que adotaram a fórmula de condomínios exclusivos nos subúrbios dos EUA, na década de 

1970. Este padrão de empreendimento se tornou bastante popular em muitos estados norte-

americanos, principalmente nas zonas turísticas do estado da Califórnia. Eles assumiram tipos 

https://www.sinonimos.com.br/profundamente/
https://www.sinonimos.com.br/evidencia/
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diversos, porém, o maior número são de empreendimentos residenciais de grande porte com 

variados equipamentos e serviços coletivos privados.  

Macedo (2007) informa que essas comunidades passaram a se organizar com base 

em proveitos próprios, incluindo a contratação de ―advocacy planning‖, que são uma espécie 

de planejadores que defendem ―os interesses da comunidade junto aos órgãos do governo e 

instituições financeiras privadas‖. Ou, como revela (RAPOSO (2012), os master-planned 

communities (MPCs) representam associações de proprietários autogeridos e submetidos a um 

plano diretor e, genericamente, estes conjuntos residenciais de acesso restrito são 

denominados de gated communities  

Devido à influência dos primeiros gated comunities norte-americanos, a noção de 

condomínio fechado se confunde com o sentido de comunidade, sendo ocasionalmente tidos 

como sinônimos. Entretanto, no decorrer do tempo tais empreendimentos imobiliários foram 

adicionando componentes da arquitetura defensiva e transformaram a maneira de como os 

grupos sociais se inter-relacionam no espaço da cidade (CALDEIRA, 2000). Por esse ponto 

de vista, Snyder e Bakeley (1997) são enfáticos: a fusão de associações de moradores e gated 

communities (comunidades com barreiras, no sentido literal do termo) resultou num padrão 

habitacional baseado no status e isolamento social. 

Macedo (2007), Campos (2007) e Lima (2008) sustentam que muitos princípios 

acolhidos pelos condomínios fechados são vinculados ao movimento intitulado Novo 

Urbanismo, sendo que os gated communities são um dos seus principiais produtos 

imobiliários. Por esse ponto de vista, Campos (2000, p. 87) confirma que: 

 

A grande maioria das propostas que vêm sendo desenvolvidas sob a égide do New 

Urbanism trata-se de condomínios fechados, espaços controlados, promotores de 

processos de gentrificação, repletos de homogeneidade e conservadorismo 

estilístico. Trata-se de um novo processo de suburbanização da classe média alta 

norte-americana (gated communities), já que são construídas em áreas desocupadas e 

não inseridas em ambiente urbano preexistente. 

 

As inaugurações de Seaside, na Flórida (1981) e da nova cidade da Disney 

Corporation, assim como a divulgação da Carta do Novo Urbanismo (1996), consolidaram 

essa nova tendência urbanística, sendo nestes casos destacáveis o reforço do sentido de 

comunidade, a diversidade de uso na vizinhança, destinação de espaços de uso coletivos para 

a comunidade e integração entres os espaços públicos das unidades de vizinhança às áreas de 

lazer e de conservação. O desenho urbano das ruas e espaços de uso comum junto aos 

edifícios tinha a função de garantir segurança aos seus habitantes (SOUZA, 2008; MACEDO, 

2007). 

https://www.sinonimos.com.br/maior-numero/
https://www.sinonimos.com.br/proveito/
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Muitas dessas concepções foram seletivamente aplicadas aos enclaves 

residenciais, por exemplo, o gerenciamento privado das comunidades, a produção de áreas 

socioeconomicamente homogêneas, o uso de equipamentos de lazer e serviços privados, a 

retenção de espaços naturais para o usufruto exclusivo dos condôminos moradores e o 

próprio resgate de muitos princípios do ideário de cidade-jardim pode ser constatado no 

Seaside (FIGURA 14). 

 

Figura 14 – Planta do empreendimento Seaside, Flórida 

 

         Fonte: https://www.idyll-by-the-sea.com/one/seaside.html (2019). 

 

Na prática, ao agregar a realização de atividades cotidianas de consumo e 

comunitárias circunscritas a ambientes fechados, empreendimentos como o Seaside 

aprimoram a ideia de autonomia do restante da cidade ou do núcleo urbano central, 

produzindo uma homogeneidade social e privatização de áreas naturais pela sua conformação. 

A própria localização funciona como elemento de separação social, visto que somente o 

automóvel permite o acesso ao empreendimento e a ligação com outros lugares.  

Em todo caso, planejadores, arquitetos, engenheiros civis, promotores imobiliários 

e agências financeiras são os principais agentes da diversificação dos produtores imobiliários. 

Inspirados nessa proposta urbanística, foram criados agrupamentos de escritórios, conjuntos 
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de moradias unifamiliares, complexos de apartamentos, parques temáticos e shopping centers 

(SOUZA, 2008; LIMA, 2008).  

Ainda que algumas das características dos condomínios fechados ou gated 

communities sejam, enormemente, diferentes das concepções apontadas pelo Novo 

Urbanismo, elas têm em comum o fato de serem áreas residenciais controladas por sistemas 

de segurança e vigilância privada, pela recusa à integração social ou desprezo do espaço 

público aberto e democrático. 

Logo, a configuração atual dos condomínios fechados é resultado de influências 

heterogêneas e não se reduz apenas à incorporação direta de práticas e princípios urbanísticos 

do passado para projetos contemporâneos. Desse modo, as estratégias de fechamento das 

áreas residenciais e os fundamentos do ideário de Cidade-Jardim foram reeditados depois de 

1970 sob a égide do Novo Urbanismo e da insegurança urbana. Então, certos artifícios (ou 

estratégias socioespaciais) a exemplo da autossegregação das elites e/ou o fechamento das 

praças residenciais ingleses, como alega Raposo (2012), ratificam apenas o desejo de 

separação dos grupos hegemônicos, não obstante, as atuais formas espaciais que se fecham 

em muros têm suas características fundamentais provenientes dos gated communities, 

terminologia internacional usualmente utilizada por norte-americanos (BLACKELY; 

SNYDER, 1997; CALDEIRA, 2000; SOUZA, 2008). 

Os gated communities são áreas residenciais muradas vigiadas e com acesso 

restrito, em que se deu o erguimento de barreiras físicas e o controle das entradas que 

restringem a entrada dos indesejáveis. Estas comunidades fechadas contemporâneas, surgidas 

pioneiramente no Sunbelt, são encontradas da costa oeste ao leste dos EUA. O 

enclausuramento das camadas de renda média e alta, em comunidades fechadas, é uma 

manifestação dramática de uma nova mentalidade que se expande nos Estados Unidos: o 

aumento do medo do crime, no qual necessariamente não está diretamente relacionado com as 

tendências reais de aumento de delitos, fundamenta o crescente número de artifícios de 

controle físico do ambiente residencial. Tratando-se, essencialmente, de um fenômeno dos 

aglomerados metropolitanos, milhões de americanos se isolam num espaço residencial 

comunal com muros e cercas, que difere drasticamente do anterior que era mais integrado e 

com espaços públicos para o convívio social entre os diferentes (BLAKELY & SNYDE, 

1998).  

Nesse sentido, os conjuntos residenciais fechados marcam as paisagens de Miami, 

Phoenix, Houston, Chicago, Nova Iorque e Los Angeles. Sobre esta última cidade, Davis 

(1990) explica que um imaginário social produzido por relatos sensacionalistas — com fortes 

https://www.sinonimos.com.br/concepcoes/
https://www.sinonimos.com.br/essencialmente/
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conotações racistas — acerca das subclasses criminosas, alimenta o pânico social e justifica o 

apartheid urbano. Chegando a comparar o atual momento com uma ―Segunda Guerra Civil 

Americana‖, porém dessa vez desenvolvida no próprio espaço urbano. O autor de Cidade de 

Quartzo afirma que a obsessão por segurança induziu à destruição do espaço público acessível 

a todos e à crescente sul-africanização das relações espaciais. O urbanismo de Los Angeles 

oferece um grande catálogo que mescla elementos de uma arquitetura neomilitar, com 

modernos equipamentos de vigilância eletrônica e serviços de segurança privado à disposição 

de uma elite atemorizada. 

De qualquer forma, esse modelo residencial foi tão bem-sucedido que, 

atualmente, os condomínios fechados se proliferam por todos os continentes, tornando-se um 

atributo marcante das cidades europeias, latino-americanas e sul-africanas. 

Na Europa, os condomínios fechados foram oferecidos pioneiramente como uma 

segunda residência, chegando à costa mediterrânea e ao oeste do continente europeu (Espanha 

e França, em Viena, na Áustria e Berlim, na Alemanha, nas zonas periféricas de Paris). Há um 

crescimento de comunidades fechadas na Holanda e Turquia e, praticamente, inexistem 

enclaves residenciais ao norte do continente, exceto por uma maior incidência na região leste 

da Inglaterra. Ao sul da Europa (nas regiões metropolitanas de Lisboa e do Porto e na zona 

turística da costa Algarvia, em Portugal), é um componente relevante na autossegregação dos 

grupos sociais, com maior nível educacional e que ocupam profissões mais valorizadas, para 

áreas situadas entre o núcleo central consolidado e as coroas suburbanas (SALGUEIRO, 

1998; DEBORA BECKER, 2005; RAPOSO, 2012). 

Na África do Sul, Landman (2000) observou um rápido aumento de gated 

communities na Área Metropolitana de Johanesburgo, a contar da década de 1990. Estas 

comunidades incluem tanto os bairros fechados como as vilas de segurança (security villages). 

Os primeiros se referem a uma área física que é cercada ou murada de seus arredores, cuja 

entrada é proibida ou controlada por meio de portões ou barreiras. Anteriormente, eles eram 

espaços abertos e de livre circulação para pessoas e veículos. Os segundos, as vilas de 

segurança, valorizam a esfera privada e abrangem toda a área de um empreendimento 

residencial que contenha campos de golf, complexos de moradia e parques de escritórios.  

Na América Latina, o isolamento socioespacial das camadas de renda média e alta 

é um traço marcante da renovação urbana das cidades de Guadalajara, Cidade do México, 

Santiago, Buenos Aires, Mendonza, Montevideo, Lima, Quito e das metrópoles brasileiras. 

Os anúncios de segurança, exclusividade social e amenidades ambientais, feitos por 

promotores imobiliários, justificam o consumo de projetos murados com acesso controlado 
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situados nas áreas urbanas consolidadas ou suburbanas. A depender das características 

históricas, políticas, culturais e sociais, um desses elementos pode prevalecer sobre outro, não 

obstante a demarcação de muros e a oferta de amplas áreas de lazer e serviços, associadas ao 

uso de uma elaborada campanha publicitária, agregam valor e promovem o consumo das 

unidades de enclaves residenciais. 

Conforme a literatura consultada, não existe consenso entre a demanda de 

condomínios fechados e o aumento dos delitos de homicídios, roubos e furtos nas grandes 

cidades da América Latina. Contudo, a instalação descomedida de comunidades muradas e 

protegidas por empresas de segurança privada passa a adquirir grande relevância em 

contextos urbanos caracterizados por disparidades socioeconômicas acentuadas e com 

elevadas taxas de criminalidade violenta, a exemplo do México e Brasil. 

No Brasil, escala de maior interesse nesse momento, o primeiro condomínio 

fechado horizontal surgiu precisamente no ano de 1973, com a implantação do modelo 

Alphaville a uma distância relativamente próxima do maior centro industrial e empresarial do 

Brasil, nos municípios de Barueri e Santana do Parnaíba, no estado de São Paulo. Tal padrão 

atraiu empresas e moradores de alto poder aquisitivo e a sucessão de instalações deste tipo de 

empreendimento residencial transcocrreu em mais de 50 cidades brasileiras. Seguindo esse 

ritmo, as cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife e 

Fortaleza são destaques na quantidade de casas em vila ou condomínio. 

Os agrupamentos residenciais com acesso controlado constituem uma categoria 

habitacional que vem se espalhando pelas metrópoles e capitais do Brasil. Nessa sequência, a 

concentração de domicílios do tipo casa em condomínio ou vila, em termos absolutos, permite 

vislumbrar o aumento do quantitativo de conjuntos residenciais murados e vigiados nesses 

aglomerados urbanos. Em ordem decrescente, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza possuem 

as mais elevadas concentrações de enclaves residenciais nos espaços metropolitanos 

selecionados para análise (TABELA 5 e MAPA 18).  
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Mapa 18 – Número de casa e vilas nas principais metrópoles brasileiras 

 

     Fonte: Censo Demográfico, 2010, IBGE. Elaborado por Freitas e Lima (2017). 

 

 

Tabela 5 – População, total de domicílios, número de moradores em casa de vilas ou 

condomínios entre as principais metrópoles brasileiras 

RMS 
TOTAL DE 

DOMICÍLIOS DA RM 

Nº DE 

HAB. DA 

RM 

Nº ABS. DE CASA 

EM VILA OU 

CONDOMÍNIO 

% DE CASAS EM 

VILA OU 

CONDOMÍNIO 

São Paulo 6.089.847 19.683.975 89.754 1,47 

Rio de Janeiro 3.905.923 11.835.708 246.864 6,33 

Belo Horizonte 1.664.023 5.414.701 35.408 2,13 

Porto Alegre 6089.847 3.958.985 24.047 1,79 

Salvador 1.128.399 3.573.973 26.509 2,35 

Recife 1.110.628 3.690.547 17.340 1,56 

Fortaleza 1.027.772 3.615.767 49.260 4,79 

Fonte: Censo Demográfico, 2010, IBGE. Tabulação própria. 
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As regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza possuem as 

maiores quantidades de casas em vila ou condomínios, embora tenha registrado um número 

bem inferior aos da RMSP e RMRJ, a contagem de edificações, com algum tipo de restrição 

ao acesso, alcançou 49.260 domicílios na RMF. De acordo com o Censo do IBGE (2010), as 

regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e Fortaleza contavam com acumulações bem 

superiores as demais regiões metropolitanas, sendo registrados 6,33% e 4,79% de domicílios 

situados em conjuntos residenciais murados e vigiados, respectivamente (TABELA 5).  

Na escala municipal, o quantitativo de casas em vila ou condomínios tem uma 

aglomeração um pouco superior do que a escala metropolitana. Tomando como base os dados 

da Tabela 6, depreende-se que a enorme parte dos conjuntos residenciais murados e vigiados 

está localizada nos municípios polos, tendo como proeminentes os do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Fortaleza.  

Detalhando um pouco essa questão, a arquiteta e urbanista D‘Ottaviano (2006) 

expõe que, inicialmente, os grandes loteamentos convencionais estavam localizados em 

grandes glebas vazias, na periferia da RMSP, e destinavam-se às camadas populares, 

enquanto os loteamentos e condomínios fechados serão implantados também nos setores 

periféricos desta região metropolitana, nos municípios de Barueri, Santana do Parnaíba e 

Cotia. Antes eles eram destinados exclusivamente à moradia das camadas de rendas 

superiores e situavam-se afastados da cidade de São Paulo, contudo, os novos produtos 

imobiliários estão sendo instalados preferencialmente no município central e agora atendem, 

inclusive, aos estratos de renda média e popular da população. Por consequência, surgem 

enclaves residenciais com propriedades bastante distintas (tamanho da gleba, padrão da 

unidade habitacional, espaços de lazer e serviços coletivos) e a preocupação com a segurança 

e status social suplanta o desejo de conforto.  
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Tabela 6 – População, total de domicílios, número de moradores em casa de vila ou 

condomínio nas principais cidades brasileiras 

Fonte: Censo Demográfico, 2010, IBGE. Tabulação própria. 

 

Desse modo, o incremento na produção de enclaves residenciais disponibilizado, 

sobretudo, às camadas de renda média e alta, tem-se tornado uma qualidade influente no 

processo de urbanização das metrópoles brasileiras. No início nos anos de 1990, foi verificado 

o aparecimento de formas condominiais exclusivas em grandes cidades da região Nordeste: 

Salvador, Recife e Fortaleza. Nestas grandes concentrações urbanas, os ditos condomínios 

fechados (verdadeiras fortalezas residenciais) estão sendo oferecidos como uma solução ao 

problema da insegurança urbana para aqueles grupos sociais com melhores condições 

financeiras. Seguindo uma tendência nacional, as prevalecentes capitais nordestinas 

apresentam uma alteração do tipo de casas unifamiliares, construídas em loteamentos 

convencionais, para conjuntos residenciais multifamiliares murados e vigiados que variam de 

condomínios luxuosos a padrões residenciais financeiramente mais acessíveis a outras 

camadas sociais. 

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em espacial nos municípios de 

Eusébio e Aquiraz, verificou-se um vertiginoso crescimento da concentração de condomínios 

horizontais, ―loteamentos fechados‖ e condomínios de praia nos arredores do município de 

Fortaleza nas duas primeiras décadas do século XX. Um dado intrigante reside na elevada 

acumulação de enclaves residenciais de pequeno e médio porte na cidade de Fortaleza que, de 

certa forma, é uma das facetas da atual renovação urbana e do reordenamento residencial das 

categorias de rendimentos médio e alto. No contexto posto em relevo, concomitantemente à 

expansão dos condomínios horizontais e loteamentos fechados, disponibilizados aos grupos 

sociais de maiores rendas e localizados em grandes glebas de trechos periféricos da RMF, vai 

suceder a disposição de condomínios de traçado orgânico e do tipo village (corredores de 

casas geminadas) no município de Fortaleza. 

MUNICÍPIO 
TOTAL DE 

DOMICÍLIOS 
Nº DE HAB. 

Nº ABS. DE CASA EM 

VILA OU CONDOMÍNIO 

% DE CASAS EM VILA 

OU CONDOMÍNIO 

São Paulo 3.574.286 11.253.503 51.439 1,44 

Rio de Janeiro 2.144.445 632.0446 145. 328 6,78 

Belo Horizonte 762.075 2.375.151 24185 3,17 

Porto Alegre 508.456 1.409.351 15.278 3,00 

Salvador 858.887 267.5656 18.277 2,13 

Recife 470.754 1.537.704 6.844 1,45 

Fortaleza 710.066 2.452.185 41.256 5,81 
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Seguindo essa dinâmica, desde o final dos anos 1990, observa-se a presença de 

condomínios horizontais e ―loteamentos fechados‖ na capital cearense (BERNAL, 2004; 

FUCK JÚNIOR, 2004). Para Santos, A. (2015), cronologicamente, o primeiro ―condomínio 

horizontal‖ da cidade de Fortaleza seria o Condomínio Royal Park, construído exatamente no 

bairro Edson Queiroz, no ano de 1996, com características muito similares a de um 

loteamento fechado, porém trata-se, como já comentado, de um grande loteamento fechado 

ilegal, sendo redundante (FIGURA 15). 

 

Figura 15 – Portaria do condomínio do Royal Park 

 

Fonte: Freitas (2017). 

 

O aumento da sensação de insegurança tem sido apontado como um fator 

primordial da reorganização do espaço da cidade de Fortaleza por Queiroz (2000), Bernal 

(2002), Freitas (2010) e Costa e Freitas (2015). O risco e a cultura do medo potencializam o 

pânico da criminalidade violenta. Nesse âmbito, os altos índices de delitos de crimes 

violentos, verificados nos bairros localizados no setor centro-leste, é uma condição relevante 

na autossegregação das camadas de renda média e alta com destino aos enclaves residenciais, 

resultando numa predominância no uso de estratégias defensivas em conjuntos residenciais 

situados no setor sudeste de Fortaleza. Nesta região, os enormes muros e cercas elétricas 

contornam quarteirões inteiros de condomínios horizontais e são as marcas registradas dos 

bairros De Lourdes, Sapiranga, Edson Queiroz e José de Alencar. 

Assim, a conformação de enclaves residenciais (espaços privatizados, fechados e 

monitorados e com alto grau de independência da cidade tradicional) se tornou o modelo 
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residencial em expansão na escala mundial. As ruas e locais de lazer, antes elementos 

importantes na sociabilidade dos cidadãos, foram relocados para dentro dos perímetros 

murados. Em todo caso, os muros, barreiras físicas que separam as áreas dentro dos 

condomínios daquelas de fora, são os elementos materiais e simbólicos de uma nova forma de 

moradia que combina fundamentalmente traços do modelo de Cidade-Jardim, do New 

Urbanismo e do urbanismo defensivo.  

Portanto, devido à influência dos primeiros gated communities norte-americanos, 

a noção de condomínio fechado se assemelha ao sentido de comunidade, sendo 

ocasionalmente confundidos e vistos como sinônimos. Entretanto, ao longo do tempo, estes 

empreendimentos imobiliários foram adicionando componentes da arquitetura defensiva e se 

transformaram em signos de status social. A assertiva de localização dos condomínios 

fechados majoritariamente nos espaços circunvizinhos dos municípios centrais das regiões 

metropolitanas deve ser relativizada, já que os municípios polos contam com expressivas 

instalações de enclaves residenciais nos seus bairros nobres ou nas novas áreas de expansão 

imobiliária. Isto talvez aconteça porque a sensação de insegurança urbana ainda seja maior 

nos municípios polos dos aglomerados metropolitanos, porém muitos são os discursos 

utilizados pelos promotores imobiliários para gerar o consumo das unidades habitacionais 

disponíveis em conjuntos residenciais murados. 

 

3.3 Discursos, representações do medo e condomínios fechados 

 

A oferta de condomínios residenciais fechados contempla uma série de fatores, 

incluindo a segurança, perfil socioeconômico das imediações, valorização, contato com a 

natureza e a proximidade a equipamentos urbanos. Estes e outros atributos se baseiam numa 

avaliação do perfil e de novos padrões de comportamentos dos consumidores. Além disso, 

modificações na composição familiar, nas relações de trabalho, avanços tecnológicos e na 

sociedade contemporânea, são fundamentais para definição das qualidades espaciais das 

unidades habitacionais oferecidas
32

 (LOUREIRO & AMORIM, 2002). Nos seus mais 

diferentes tipos de enclaves residenciais, os promotores imobiliários podem associar vários 

                                                           
32

 Na prática, no entanto, essas ações não chegam a satisfazer o público consumidor. Os dados da pesquisa do 

SINDUSCON, de 1998, apontam que, em relação ao programa das unidades habitacionais, os entrevistados 

demonstraram desejo por varanda na sala em primeiro lugar, depois banheiros maiores, espaço para mesa na 

cozinha e ampla área de serviço (MERCÊS; MELO; RODRIGUES, 1998, p. 28). No entanto, uma observação 

mais detalhada dos projetos divulgados nas peças promocionais, indica que, geralmente, a expectativa do 

público consumidor não é atendida, seja em relação à oferta de ambientes, seja quanto às áreas disponibilizadas 

(LOUREIRO; AMORIM, 2002, p. 82). 
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discursos e estratégias para influenciar os desejos e expectativas dos consumidores, contudo o 

aumento da sensação de insegurança urbana é um fator preponderante na determinação de 

suas características físico-espaciais. 

A escolha da localização e das propriedades dos conjuntos residenciais fechados é 

uma parte relevante na estratégia comercial planejada em seus diversos aspectos, tornando a 

indústria imobiliária altamente lucrativa. Os agentes produtores do espaço urbano, ligados 

diretamente ao circuito imobiliário formal, agem intensamente na recente transformação 

intraurbana da cidade de Fortaleza e da RMF (SANTOS, E., 2015; PEQUENO, 2015; 

NOGUEIRA, 2016). Sem ignorar a participação do Estado, proprietários, incorporadores e 

promotores imobiliários, que atuando em conjunto, disponibilizam às camadas sociais de 

rendas média e alta formas particulares de produção da habitação de alto valor agregado. Os 

agentes imobiliários do ramo de condomínios fechados — ligados à produção de residenciais 

horizontais — ressignificam o habitat e áreas urbanas mediante a produção de novos estilos 

de vida percebidos nos anúncios publicitários (ALVES, 2009).  

Alves (2009), ao examinar as condições de produção e os sentidos dos discursos 

das propagandas de lançamentos imobiliários residenciais, na cidade de São Paulo, percebeu 

que a publicidade ocupa um lugar intermediário entre produção e o consumo de condomínios 

fechados. Por ter se tornado um dos principais elementos midiáticos contemporâneos, essa 

técnica de comunicação em massa possui a capacidade de direcionar comportamentos e 

colaborar para mudança do sentido de pertencimento e esvaziamento das relações sociais. De 

modo análogo, Ferreira e Bricalli (2010, p. 1-8) esclarecem que as imagens, idealizadas em 

fôlderes ou livretos dos condomínios e loteamentos fechados, representam ―simulacros de 

estilos de se viver por meio da manipulação de diversos signos‖ em que 

 

O sucesso dos anúncios depende, então, de uma articulação de linguagens em que as 

pessoas possam entender como sendo suas, elas precisam se identificar com aquilo 

que está querendo seduzi-las e daí vem a explicação para a padronização das 

propagandas. Estas constituem, portanto, boas fontes de informação sobre os valores 

das pessoas que elas ajudam a moldar. 

 

Novamente citando Alves (2009), os desenhos publicitários são elaborados com 

base na proposta do projeto e nas especificidades que as empresas imobiliárias imputam aos 

seus produtos (que podem ou não existirem materialmente durante a realização do 

consumo nos estandes de vendas) e reforçam uma identidade ou marca. Os empreendimentos 

divulgados pelos agentes são, na realidade, ações projetuais, desenhos arquitetônicos que, 

muitas vezes, nem saíram do plano da idealização, pois necessitam de um montante de capital 

para iniciar sua produção de fato.  

https://www.sinonimos.com.br/ignorar/
https://www.locomotivecg.com.br/conheca-as-7-maiores-construtoras-do-brasil
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As plantas, com imagens hiper-realistas dos atributos e do modo de vida 

selecionadas para valorização de um produto imobiliário, podem oferecer apenas uma 

experiência do consumo no estande de vendas. No processo de construção do plano de 

marketing são escolhidas as mensagens, os significados e estilos de vida dirigidos a um 

público específico, então ―o que se anuncia são as plantas, o desenho da fachada, os 

ambientes internos e externos simulados em ilustrações hiper-realistas e em um protótipo de 

um apartamento decorado, para ser visitado no local onde será construído o imóvel‖ (ALVES, 

2009, p. 2). 

A composição projetual considera uma série de fatores para aumentar o valor e a 

demanda de novos empreendimentos residenciais fechados disponibilizados pelos agentes 

imobiliários e da construção civil: amenidades urbanas (HERMANN; HADDAD, 2005), 

amenidades naturais (DACANAL, 2004; ALVES, 2009; FERREIRA & BRICALLI, 2010), 

valorização da esfera coletiva (VILLA, 2006; CALDEIRA, 2010), símbolos de status e 

distinção social (CALDEIRA, 2000; RENNÓ, 2003; MELGAÇO, 2010) e investimento 

imobiliário (BARAJAS, 2006). Alguns desses aspectos podem ser mais explorados do que 

outros no marketing empregado pelo setor imobiliário formal, mas o discurso do medo e da 

insegurança é a principal justificativa acionada para o oferecimento de núcleos urbanos 

fechados no intuito de atender aos ―anseios‖ de segurança das camadas média e alta da 

sociedade brasileira (CALDEIRA, 2000; JUNIOR, 2008; SOUZA, 2008; ALVES, 2009 

MELGAÇO, 2010; SPOSITO & GOES, 2013). 

Muitos desses elementos, altamente persuasivos, estão presentes nas frases de 

campanhas publicitárias divulgadas em revistas, logotipos, folhetos, outdoors, catálogos ou 

sites nos municípios da RMF. Do discurso do verde ao da segurança, pode-se estipular uma 

tipologia de discursos e retóricas que confere uma imagem emocional-sedutora de que aquele 

objeto imobiliário garante o contato com a natureza, homogeneidade social, novo estilo de 

vida, segurança, vantagens locacionais e um rápido rendimento do investimento realizado 

(QUADRO 4). 
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Quadro 4 – Discursos e imagens referentes aos enclaves residenciais na RMF 

TIPO DE 

DISCURSO 

NOME DO 

ENCLAVE 

RESIDENCIAL 

LOCALIZAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 
FRASES E IMAGENS 

Amenidade 

ambiental/ 

sustentabilidade 

Alphaville 

Fortaleza 
Eusébio 

O Alphaville Fortaleza está integrado à Área 

de Preservação Ambiental do Rio Pacoti, uma 

das mais importantes Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável do estado do 

Ceará, formada por manguezais e dunas.  

 

Localização 

 

Carmel Atlântico 
 

De Lourdes 

Onde antes eram dunas hoje é o bairro De 

Lourdes, cheio de mansões e condomínio de 

luxo, com calçadas largas e arborizadas com 

belas palmeiras. 

Os moradores tem o privilégio de avistarem a 

beleza da Praia do Futuro e a cidade de 

Fortaleza do alto.  

Status social/ 

Homogeneidade  

social 

Grand Boulevard Lagoa Redonda 

Conta com toda a segurança e infraestrutura 

exigida por um público refinado e seleto.  

 

Lazer/Serviços  

privados 

 

Belle Carmelle 
 

José de Alencar 

Criado especialmente para você curtir os 

melhores momentos da sua vida ao lado da 

sua família, com muito conforto, lazer e 

segurança. Rede de imóveis 

Segurança 
Alto das Dunas 

(Safira) 
De Lourdes 

Segurança 24h. Cuidando o dia todo, todo dia. 

Guarita de acesso para controle de visitantes.  

Investimento 

imobiliário 

Terras Belas 

 
Itaitinga 

O "Terras Belas" fica localizado em uma área 

com grande potencial de valorização. Esta 

região é a nova fronteira do bom investimento 

imobiliário mais que perfeito para viver ou 

investir.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações de Alphaville Fortaleza, Central de Imóveis/Vival 

Real/Central de Loteamentos e Flavio Castro Imóveis (2018). 

 

Sobre as amenidades ambientais, o discurso do verde ou da sustentabilidade 

ambiental, apropriado pelos agentes imobiliários, é um persuasivo argumento usado nas 

campanhas publicitárias para comercialização dos empreendimentos horizontais e 

loteamentos fechados. Como destaca Alves (2009), os nomes, marcas e cores fazem parte do 

projeto conceitual elaborado durante o briefing feito pela equipe de criação das agências 

publicitárias e indicam quais e de que forma serão exploradas as propriedades do enclave 

residencial. Sobre esse assunto, Ferreira e Bricalli (2010, p. 5) esclarecem: 

 

A predominância de uma determinada cor indica a qual elemento natural o anúncio 

se deterá para indicar a presença de natureza no empreendimento que anuncia. 

Então, nos anúncios em que predominam a cor verde, o empreendimento está 

associado à presença ou proximidade de uma área verde; já nos que predominam a 

cor azul, o destaque é dado ao mar ou a lagoa. 

 

Nesse sentido, os logotipos são as marcas que podem definir de imediato o tipo de 

discurso proposto pelo lançamento residencial fechado. Um grande número de 

empreendimentos residenciais, localizados na RMF, traz em seus materiais publicitários 
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mensagens vinculadas ao discurso do verde. As próprias denominações dos empreendimentos 

já apontam quais elementos serão realçados: Terras Belas, Quintas do Lago, Jardins Ibiza, 

Morada das Flores, Quinta das Fontes, Eco Park (Maracanaú), Eco Park Boneville, Jardins da 

Serra (Maracanaú), Fazenda Imperial e Brisas do Paracuru. 

No anúncio do loteamento fechado Terras Belas, situado no município de 

Itaitinga, a árvore com copa no logotipo e o paisagismo da portaria do empreendimento 

insinuam a possibilidade de contato com a natureza nos seus 76.000m² de área verde ou no 

amplo espaço de lazer de 13.000m². Em outro caso, a denominação e uso de coqueiros, 

percebidos no material publicitário do Loteamento Brisas do Paracuru, tentam convencer o 

consumidor de que o empreendimento se situa próximo ao mar. Em vários outros loteamentos 

fechados, os lotes oferecidos se situam em áreas bem distantes do que é representado. Nos 

loteamentos Jardins da Serra e Imperial Residence Eusébio, os logotipos denotam que além da 

segurança o comprador também terá a oportunidade de ter mais contato com a natureza 

(FIGURA 16). 

 

Figura 16 – Anúncios publicitários de loteamentos fechados na RMF

 

   Fonte: Jardins da Serra, Imperial Residence Eusébio, Terras Belas e Brisas do Paracuru (2018). 

 

No município de Fortaleza, as tonalidades e denominações, contidas nos anúncios 

publicitários das construtoras imobiliárias, fazem alusão às qualidades que se acham mais 

interessantes à incrementação de valor ao imóvel: Laguna Ville, Condomínio Lake View, 

Monte Olimpo, Parque Verde e Mirante Dunas. As nomeações dos empreendimentos Village 
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Del Mare, Estrela do Mar e o Condomínio Dunas, no bairro De Lourdes, realçam dois 

valorosos atrativos inter-relacionados: a proximidade com o mar e as dunas que dão, 

inclusive, nome simbólico ao próprio bairro especificado.  

No material publicitário dos lançamentos dos condomínios horizontais Jade e 

Safira, a predominância da cor azul sugere uma relativa proximidade com o mar, sendo que as 

fotografias disponibilizadas foram tiradas de ângulos que privilegiam uma visão panorâmica 

da extensão marítima, funcionando como elemento de valorização imobiliária (FIGURAS 17 

e 18).   

 

Figura 17 – Vista panorâmica dos condomínios horizontal Jade e Safira, bairro Manuel Dias 

Branco, Fortaleza. 

 

Fonte: Imobiliária Flávio Imóveis (2018). 
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Figura 18 – Vista panorâmica do condomínio horizontal Jade, bairro Manuel Dias Branco, 

Fortaleza 

 

    Fonte: www.imovelweb.com (2019). 

 

A homogeneidade e o status sociais são traços comuns que permeiam o 

pensamento e as práticas dos agentes imobiliários na definição da localização e das 

características de um enclave residencial (CALDEIRA, 2000; RENNÓ, 2009; ARAÚJO, 

2015). Morar em condomínio de alto padrão, por si só, representa um símbolo de status 

econômico dado o grande valor do imóvel e da taxa de condomínio. Além de que as 

designações como Maison Blanc Condominium (Sapiranga), Monte Olimpo Residencial 

(Sapiranga), Europa Boulevard (Sapiranga), Grand Boulevard (Lagoa Redonda), Carmel 

Atlântico e Stellarium Prime Maison (De Lourdes) reforçam o status, imprimindo traços de 

elegância e glamour aos empreendimentos residenciais com tais nomeações. O anúncio do 

Grand Boulevard deixa bem claro que a infraestrutura e a segurança, deste empreendimento, 

são acessíveis somente para ―um público refinado e seleto‖ (QUADRO 4).  

Vale informar que essas propriedades podem estar presentes tanto no lançamento 

quanto no momento de revender o imóvel. Em todo caso, a propaganda publicitária expressa o 

ideal de viver entre os iguais, em que o status social se transforma em um símbolo de 

distinção e separação dos grupos sociais na cidade. Desse modo,  

 

[...] os enclaves fortificados conferem status. A construção de símbolos de status é 

um processo que elabora diferenças sociais e cria meios para afirmação de distância 

e desigualdades sociais. Os enclaves são literais na sua criação de separação. São 

claramente demarcados por todos os tipos de barreiras físicas e artifícios de 

distanciamento e sua presença no espaço da cidade é uma evidente afirmação de 
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diferenciação social. Eles oferecem uma nova maneira de estabelecer fronteiras entre 

grupos sociais, criando novas hierarquias entre eles e, portanto, organizando 

explicitamente as diferenças como desigualdade. O uso de meios literais de 

separação é complementado por uma elaboração simbólica que transforma 

enclausuramento, isolamento, restrição e vigilâncias em símbolos de status. Essa 

elaboração é evidente nos anúncios imobiliários (CALDEIRA, 2000, p. 259). 

 

Todo esse processo de diferenciação social materializa-se no espaço urbano: os 

cidadãos urbanos evidenciam os contrastes inerentes à produção espacial através da percepção 

de uma cartografia de valores simbólicos que distingue e hierarquiza as áreas da cidade 

(RENNO, 2009). Desta maneira, a leitura dos símbolos que caracterizam as peças 

publicitárias usadas na promoção de vendas de condomínios horizontais e loteamentos 

fechados, poderá ser feita com base num sistema de classificação espacial, em que a imagem 

do produto ganha uma assinatura que lhe confere singularidade e distinção socioespacial 

(ALVES, 2009).  Sendo assim, marcas e conceitos se associam ao capital simbólico imposto 

pelo mercado imobiliário na individualização dos espaços urbanos, fazendo com que os 

condomínios residenciais, com padrões idênticos e construídos por uma mesma empresa, 

ofereçam rentabilidade variada em função da sua localização. Os empreendedores 

imobiliários conhecem e exploram essa organização simbólica da cidade e, ao mesmo tempo, 

buscam reforçar ou reorientar novas significações espaciais, já que estes 

 

[...] criam um mapeamento da cidade pela especulação imobiliária que pouco ou 

nada tem a ver com as divisões distritais estabelecidas pelos órgãos públicos. Trata-

se, na verdade, de um ―perceptual mapping‖, utilizado em pesquisas de mercado 

para o estabelecimento de zonas de valor mais ou menos positivos para a imagem da 

identidade de marcas (RENNÓ, 2009, n. p). 

 

Em Fortaleza, historicamente os bairros Aldeota, Meireles, Dionísio Torres, 

Benfica, Praia de Iracema e Fátima se constituíram (simbólica ou economicamente) enquanto 

áreas ocupadas por camadas sociais de rendas média e alta. Esses bairros, considerados áreas 

―nobres‖ da cidade, foram transformados em marcas de status social, o que produz ganhos 

maiores aos empreendimentos imobiliários a serem instalados. Ainda hoje, os bairros com 

maiores valores de aluguéis e de imóveis localizam-se em setores, tradicionalmente, ocupados 

pelas elites.  

Como o espaço urbano está em constante transformação, as ações de diferentes 

agentes e a consolidação de novos processos espaciais provocaram uma valorização de outras 

áreas, a exemplo do bairro Guararapes, Cidade dos Funcionários, Cocó, Manuel Dias Branco, 

Engenheiro Luciano Cavalcante, Messejana e Montese (TABELA 7). As unidades espaciais 

do José de Alencar, Sapiranga e o De Lourdes (antigo Dunas) compuseram-se em função de 
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determinantes econômicos e do prestígio social dos seus habitantes. Atualmente, o bairro De 

Lourdes possui um dos metros quadrados mais caros da cidade de Fortaleza. 

 

Tabela 7 – Ranking dos bairros fortalezenses mais caros para venda e aluguel no terceiro 

trimestre de 2017 

UNIDADE ESPACIAL 

VALOR DA VENDA 

DE IMÓVEIS POR 

R$ /M² 

UNIDADE ESPACIAL 

VALOR DO 

ALUGUEL DE 

IMÓVEIS POR 

R$/M² 

Meireles 7.115 Mucuripe 25,00 

Guararapes 6.250 Praia de Iracema 25,00 

Praia de Iracema 6.857 Meireles 22,03 

Mucuripe 6.780 Cocó 16,67 

Cocó 6.350 Aldeota 15,12 

Aldeota 6.250 Centro 12,93 

Manoel Dias Branco 6.034 Messejana 12,36 

Fátima 5.974 Cidade dos Funcionários 12,22 

Engenheiro Luciano Cavalcante 5.955 Montese 12,00 

Centro 5.858 Fátima 11,90 

Fonte: Viva real/ Tribuna do Ceará (2017). Organizado pelo autor. 

 

Percebe-se uma convergência no pensamento e nas práticas dos agentes 

imobiliários quanto à localização e das características na produção de condomínios 

horizontais ofertados no mercado imobiliário na cidade de Fortaleza. As ações dos 

empresários urbanos, na promoção e distribuição residencial, baseiam-se em estratégias ardis. 

Tenta-se enobrecer as características positivas e ocultam-se aquelas passíveis de desvalorizar 

a área na qual o empreendimento será implantado, mas, tanto na escala metropolitana como 

na municipal, os fatores locacionais são atributos destacáveis para acelerar o consumo de 

enclaves residenciais.  

Detalhando um pouco mais esse tema, Hermann e Haddad (2005) apresentam uma 

abordagem interessante a respeito dos fatores que influenciam o preço final dos imóveis. Para 

eles as amenidades ambientais, mesmo nas áreas urbanas, são capazes de influenciar o 

deslocamento residencial intraurbano e o interesse residencial das famílias em viver em certas 

zonas da cidade e não em outras. Ademais, os problemas urbanos e as intervenções dos 

agentes públicos e privados podem ter consequência direta sobre o preço das moradias e no 

bem-estar dos habitantes. 

https://www.sinonimos.com.br/quanto-a/
https://www.sinonimos.com.br/engrandecer/
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Por isso, os futuros compradores das novas formas espaciais devem avaliar uma 

série de atributos para adquirir um imóvel: características da vizinhança e disponibilidade de 

equipamentos urbanos próximos dos enclaves residenciais, como shopping centers, escolas, 

universidade, supermercados, etc. Recorrendo a Melgaço (2012, p. 90) para entender a 

estratégia de localização dos condomínios fechados, deve-se atentar que  

 

[...] eles devem estar suficientemente afastados dos espaços urbanos para que seus 

moradores possam usufruir de áreas verdes, do contato com natureza e da calma, 

silêncio e tranquilidade proporcionados pelo distanciamento dos locais de maior 

trânsito de veículos. Por outro lado, eles devem estar suficientemente próximos para 

que seus moradores possam utilizar-se das facilidades oferecidas pelos centros 

urbanos. Os condomínios não podem estar nem perto, nem longe demais dos centros 

das cidades. Dessa forma, eles negam a cidade ao mesmo tempo em que dependem 

dela. 

 

Gonçalves (2008) revelou conexões entre as representações dos mapas de 

publicidade e as estratégias imobiliárias no processo de produção do espaço urbano, já que a 

identificação de significação, nas informações cartográficas das propagandas, permite avaliar 

o peso das condições de localização na rentabilidade do capital imobiliário. Nesse âmbito, os 

mapas publicitários se apresentam como uma seleção da realidade e deles podem se extrair 

informações sobre a atuação das localizações na escolha residencial.  

Desse jeito, dentro ou fora dos limites do município de Fortaleza, os enclaves 

residenciais tentam promover as externalidades naturais locais e o uso de serviços e atrativos 

que eles têm para oferecer. A representação cartográfica e da localização dos três Alphavilles, 

localizados no município do Eusébio, aponta que esses loteamentos fechados e de uso 

múltiplo se integram à dinâmica metropolitana, mas não ignoram as qualidades ambientais 

dos locais em que foram instalados. As cores verdes e azuis são usadas para sinalizar a 

presença de rios, lagoas e áreas de proteção ambiental e tentam demonstrar ainda que essas 

localizações não estão tão distantes da faixa litorânea.  

Simultaneamente, a Figura 19 deixa ―transparecer‖ que os Alphavilles Eusébio, 

Fortaleza e Ceará se encontram longe dos problemas urbanos da cidade central da RMF, 

porém, estão articulados a ―pontos de referência‖ como o Estádio Governador Plácido Castelo 

(Arena Castelão), do Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins e de importantes vias 

de circulação da metropolitana (Av. Washington Soares, CE 040 e BR 116) que levam aos 

bairros do setor centro-leste e equipamentos urbanos.  
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Figura 19 – Mapa publicitário do Loteamento Alphaville, Eusébio- CE 

 

 Fonte: Alphaville Eusébio (2018). 

 

No intraurbano de Fortaleza, a escolha e a disseminação de condomínios 

horizontais têm como pressupostos básicos a diferenciação socioespacial e lucros entre as 

variadas parcelas da cidade, ocorrendo uma convergência das ideias e estratégias dos 

empresários urbanos quanto à localização, o tipo residencial, o padrão arquitetônico e o 

público alvo. A Figura 20 preconiza a localização dos condomínios Jade e Safira, 

estabelecidos no Antônio Diogo, sendo uma mostra de que a situação espacial — aludida em 

tal peça publicitária — enaltece a disponibilidade de equipamentos públicos e privados para 

realização das práticas socioespaciais das camadas de maiores rendimentos da sociedade 

local. Enquanto a paisagem torna-se um ativo, as externalidades de vizinhança são 

―ocultadas‖ quando os nomes de empreendimentos remetem ao status do antigo bairro Dunas 

(atualmente Manuel Dias Branco e De Lourdes) e não aos seus endereços reais de 

implantação, a Praia do Futuro II, desvinculando-se, então, do estigma sócio-territorial deste 

último. 
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Figura 20 – Peça publicitária dos condomínios Jade e Safira, bairro Manuel Dias Branco, 

Fortaleza 

 

         Fonte: Alto da Boa Vista (2019). 

 

As mensagens contidas em diversos tipos de anúncios publicitários realçam a 

palavra cidade e os enclaves residenciais são ofertados como uma solução aos problemas 

urbanos. Os discursos veiculados pelas propagandas apresentam uma cidade ideal (somente 

possível dentro dos muros) na qual se negligencia a necessidade de se discutir as questões 

urbanas de forma coletiva e que, por certo, nota-se o propósito de produzir apenas conjuntos 

residenciais isolados social e espacialmente. Por isso, Ferreira e Bricalli (2010) subscrevem 

que as peças promocionais dos condomínios fechados elaboram um pensamento de que os 

conjuntos residenciais murados são ideais para se viver nas cidades contemporâneas.  

Oferecendo-se como uma alternativa à insegurança urbana, a poluição, a ausência 

de áreas de lazer nos bairros urbanos centrais e as perturbações da vida cotidiana nas 

metrópoles, ―os habitantes e o marketing justificam a necessidade de um ‗novo estilo de vida‘ 

proporcionado pelos condomínios horizontais, assim como fizeram os norte-americanos no 

processo de suburbanização‖ (DACANAL, 2010, p. 5). Assim, alguns desses elementos 

podem ser constatados na propaganda imobiliária da Construtora Porto Freire (2018, n. p) em 

seguida: 

 

Outra característica - e vantagem - dos condomínios é que, mesmo inseridos no 

coração das grandes cidades, eles oferecem um ambiente sossegado. O excesso de 

barulho, a poluição, o acúmulo de pessoas e demais perturbações comuns à vida na 

metrópole são expressivamente reduzidos quando comparado à moradia em prédios 

comuns. Para quem precisa contar com a infraestrutura de uma capital, mas também 

deseja desfrutar de um ambiente pacato na hora do lazer e do descanso, o 

condomínio para famílias é uma excelente escolha. Como dissemos acima, você não 

precisa se preocupar com a segurança, encontra o que precisa com facilidade, tem a 
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oportunidade de oferecer mais liberdade a seus filhos e, muitas vezes, pode ainda 

curtir o contato com a natureza. 

 

 

No panfleto de propaganda do Condomínio horizontal Jade, as novas formas de 

sociabilidades — possibilitadas pelo uso de novos tipos de áreas comuns, porém, não públicas 

— ocupam um lugar de distinção até mesmo em espaços residenciais de pequeno porte. Seus 

lotes são circundados por áreas verdes e há um conjunto de equipamentos de lazer e serviços 

localizados nos espaços coletivos de uso comum no domínio do empreendimento, diminuindo 

(teoricamente) os riscos e perigos do transitar pelos espaços públicos da cidade. 

Ambiguamente, a guarita, elemento de restrição ao acesso, é apresentada como um 

componente que proporciona conforto, pois, na maioria das vezes ela impede que os 

moradores dos enclaves residenciais sejam perturbados por outros grupos nos quais se quer 

evitar. Desde logo, a guarita é um atributo nas propagandas imobiliárias e mescla símbolos de 

status e segurança. 

Portanto, na cidade de Fortaleza em particular, os incorporadores imobiliários se 

utilizam de variados discursos e representações na geração de demandas por enclaves 

residenciais, mas, explicita ou implicitamente, a vida calma e tranquila intramuros (estampada 

em fôlderes), contrapõe-se ao medo e perigos da cidade real. Nessa lógica, os novos 

ambientes hermeticamente lacrados se apresentam como alternativa à desordem e proteção 

contra ―grupos perigosos‖. Sendo assim, as corretoras e construtoras de imóveis argumentam 

serem os condomínios (entenda-se: condomínio residencial horizontal) mais seguros do que 

os enclaves residenciais verticais, já que: 

 

Em se tratando de escolher um local para viver, a segurança é um dos elementos 

mais importantes a se observar, sendo uma das causas que mais influenciam na 

decisão de morar em um condomínio. Vivemos em um cenário de violência 

excessiva e todo cuidado é pouco. Principalmente, quando temos crianças 

envolvidas. Por si só, apartamentos já apresentam requisitos a mais de proteção 

quando comparados às casas, por exemplo. E, no contexto dos condomínios, esse 

aspecto é bastante reforçado. Os condomínios para famílias são alternativas muito 

interessantes nesse sentido, pois oferecem recursos de segurança de alta efetividade 

e equipes compostas por profissionais capacitados. Isso além de contarem com 

infraestrutura necessária para manter sua residência e a comunidade protegidas de 

assaltos, vandalismos e até mesmo invasões. Já pensou poder viajar em paz, 

confiante de que seu lar está bem cuidado e com a certeza de voltar e encontrar tudo 

como você deixou? (CONSTRUTURA PORTO FREIRE, n. p, 2018). 

 

Em outros anúncios, o apelo publicitário da segurança é mais persuasivo. No 

empreendimento Park Eusébio Residence, da SOBI Imóveis, as imagens de um sistema de 

vigilância inteligente e de uma família nuclear fundem-se na transmissão de uma ideia de 

https://www.sinonimos.com.br/dominio/
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proteção e felicidade. No Condomínio Parque Verde, no bairro Passaré, novamente percebe-

se, nitidamente, que os condomínios horizontais são representados como modelo de enclaves 

residenciais que oferecem maior segurança se comparados a outros tipos habitacionais.  Em 

quase todos os empreendimentos analisados, exibem-se a portaria como um símbolo de status 

e proteção residencial, contudo, no caso da propaganda em evidência, o automóvel representa 

um lado complementar da segurança privada. O veículo particular, se possível blindado, 

acrescenta outro componente à prática da mobilidade urbana: a segurança física e material dos 

ocupantes. Se por um lado, os espaços internos dos condomínios fechados são relativamente 

protegidos, do outro lado, o acesso à moradia em bairros de uso predominantemente 

residencial, como o caso do bairro De Lourdes, só se mostra possível mediante o uso de 

transporte particular em razão do aumento do medo da criminalidade violenta (FIGURAS 21, 

22 e 23). 

 

Figura 21 – Panfleto promocional do lançamento do Park Eusébio, Eusébio-CE 

 

Fonte: SOBI Imóveis (2018). 
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Figura 22 – Peça publicitária do lançamento do Condomínio Horizontal Parque Verde, 

Passaré-Fortaleza 

 

   Fonte: Banco de imagens Google (2017). 

 

Figura 23 – Guarita e guardas privados do Condomínio Mirante Dunas Prime Maison, Manuel 

Dias Branco 

 

Fonte: Mirante Dunas (2019). 

 

Como demonstrado inicialmente, os maiores índices de criminalidade violenta são 

registrados nas proximidades das residências das vítimas. Daí que o desejo de se ter maior 

segurança nas proximidades dos espaços residenciais, percebida em pesquisas (briefings) 

http://marketingdeconteudo.com/briefing/
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realizadas com um público-alvo pelas agências publicitárias, produziu uma mudança na forma 

de promoção dos enclaves residenciais por algumas empresas imobiliárias. As peças de 

marketing da imobiliária Montenegro, em empreendimentos residenciais localizados no 

Siqueira, mostram transeuntes realizando atividades cotidianas, como caminhar ou andar de 

bicicleta sem muita preocupação com a criminalidade violenta ordinária nas proximidades dos 

conjuntos residenciais murados. O que se quer sugerir, certamente, é que o entorno desses 

empreendimentos se mostra relativamente seguro e tranquilo (FIGURA 24).  

 

Figura 24 – O discurso da segurança implícito nas peças publicitárias 

 

    
                Fonte: Alto da Boa Vista e Construtora Montenegro (2018). 

 

A opção de morar em condomínios sempre parte, a princípio, da decisão dos 

compradores, mas a sensação de insegurança urbana é um fator imprescindível no 

aceleramento da autossegregação das camadas de rendas média e alta. As percepções de 

insegurança, resultado da combinação de uma representação social e de um agravamento real 

da violência, somam-se aos atuais discursos midiáticos e imobiliários, materializando-se nas 

novas características dos enclaves residenciais modernos. 
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A diversificação dos itens de lazer e serviços nas áreas comuns ocupa cada vez 

mais destaque nos informes publicitários do mercado imobiliário residencial, passando a ser 

um fator diferenciador no ramo de conjuntos residenciais murados e vigiados. Na cidade de 

Fortaleza, os condomínios horizontais, instalados nos bairros De Lourdes e Manuel Dias 

Brancos, destacam-se pela variedade e sofisticação de equipamentos constituintes das áreas 

comuns dos empreendimentos residenciais, podendo ser encontrados academia de ginástica, 

complexo de piscinas ou piscina com raias, quadras poliesportivas, espaço zen, sauna, espaço 

de leitura salão de jogos, espaço gourmet, playground, salão de festas, pista de cooper, etc. 

(FIGURA 25). 

 

Figura 25 – Opções de lazer e serviços do Condomínio Safira, Manuel Dias Branco-Fortaleza 

 

Fonte: Alto da Boa Vista (2019). 

 

O discurso dos incorporadores e promotores imobiliários corrobora na construção 

de uma nova maneira de viver nas cidades. No processo de idealização e significação, as 

campanhas publicitárias de condomínios fechados tentam mostrar seus moradores (família) 

utilizando os equipamentos de uso coletivo como piscinas, playgrounds, salão de jogos e 

outras práticas usuais, com naturalidade e segurança. As representações das atividades 

cotidianas familiares tentam exibir a imagem de um ambiente ideal, possível somente pelos 

conjuntos residenciais fechados, seguros e que dispõem de ótima qualidade de vida. São 

imagens hiper-realistas em que as atividades realizadas em família ou com amigos podem se 

desenvolver com toda proteção e tranquilidade nas áreas de convivência internas dos enclaves 

residenciais (FIGURAS 26, 27 e 28).  
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Figura 26 – Espaços de convivência do condomínio horizontal Safira, Manuel Dias Branco, 

Fortaleza 

 

   Fonte: Alto das Dunas (2019). 

 

Figura 27 – Peças gráficas de publicidade do condomínio horizontal Safira, Manuel Dias 

Branco, Fortaleza 

 

Fonte: Alto das Dunas (2019). 

 

Figura 28 – Peças gráficas de publicidade do Condomínio Village Del Monte III, bairro 

Siqueira 

 

Fonte: Construtora Montenegro (2018). 
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Portanto, a importância do lazer e das relações de sociabilidade produzidas 

intramuros torna evidente a relação entre autosegregação das elites para os enclaves 

residenciais e o aumento da insegurança urbana. O discurso e a propaganda publicitária dos 

lançamentos imobiliários, por sua vez, retroalimentam o ciclo da violência e do medo na 

cidade de Fortaleza. Os condomínios horizontais e os loteamentos fechados tentam apresentar 

vantagens em relação aos outros tipos residenciais, exaltando atributos como segurança, 

amenidades naturais, localização, valorização imobiliária, dentre outros. Nesses discursos, os 

enclaves residenciais são concebidos como uma ―fórmula‖ contra o aumento dos crimes 

contra a pessoa e contra o patrimônio, porém negam os aspectos negativos que possam estar 

presentes, inclusive os efeitos mais impactantes no espaço urbano. Nessa circunstância, um 

caso excepcional do que foi explanando é o bairro De Lourdes. Este espaço possui uma alta 

concentração de condomínios horizontais com amplas áreas de lazer, condomínios verticais I 

e casas de luxo e manifesta uma fragmentação físico-espacial e sócio-territorial num trecho de 

alta valorização próximo da Avenida Santos Dumont, no setor centro-leste. 
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4 FRAGMENTAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL E SÓCIO-TERRITORIAL NO BAIRRO 

DE LOURDES 

 

4.1.1 Caracterização do bairro De Lourdes 

 

Para um melhor entendimento da fragmentação socioespacial, na escala do bairro, 

faz-se necessária a realização de uma suscinta caracterização, levando em consideração a sua 

localização, os equipamentos urbanos, as formas de uso e ocupação e o perfil 

sociodemográfico do recorte espacial escolhido para o aprofundamento dessa questão. De 

modo geral, o bairro De Lourdes é marcado pelo predomínio do padrão residencial 

unifamiliar e pela diminuta ocorrência de estabelecimentos de consumo de bens e serviços, 

sendo circundando por inúmeros aglomerados precários. Tudo isso, exige uma investigação 

mais detalhada das tendências da produção, organização e uso do solo urbano numa área 

marcada por uma mudança qualitativa da segregação, em que se estabelecem novas relações 

socioespaciais entre o bairro, o seu entorno e o restante da cidade. 

De início, deve-se ressaltar que a área de estudo está situada no setor leste da 

cidade de Fortaleza, estando integrado em termos administrativos a Secretaria Executiva 

Regional II (SER II)
33

. Este recorte administrativo municipal é resultado do desmembramento 

dos bairros Papicu e Praia do Futuro, no ano de 2005, sendo simbolicamente reconhecido, 

juntamente com a unidade espacial Manuel Dias Branco, como bairro Dunas (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 2010). Seus limites são demarcados basicamente pela Avenida Engenheiro Luiz 

Vieira ao norte, fronteiriça ao Vicente Pinzón; ao sul pela Avenida Santos Dumont, faz limite 

com Manuel Dias Branco; no sentido leste, a Avenida Trajano de Medeiros demarca a sua 

separação do bairro Praia do Futuro e a oeste, próximo à Avenida Dolor Barreira, está situado 

o Papicu.  

Com base nos dados da Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza - SEFIN/PMF 

(2015), conclui-se que o bairro De Lourdes (com registro de IPTU médio de R$ 4.495,48) 

tornou-se uma das áreas mais valorizadas da capital cearense, inclusive com valores 

superiores aos bairros Meireles (R$ 3.494), Mucuripe (R$ 3.789,3), Dionísio Torres (R$ 

3.271,19), Aldeota (R$ 3.193,62), Varjota (R$ 3.038,43) e Papicu (R$ 2.867,95). Além do 

fato de estar a uma altitude de aproximadamente 60m acima do nível do mar (um dos locais 

                                                           
33

A Regional II conta com os seguintes bairros: Centro, Praia de Iracema, Aldeota, Meireles, Varjota, Dionísio 

Torres, Mucuripe Cais do Porto, Vicente Pinzon, Cidade 2000, Praia do Futuro I, Praia do Futuro II, Papicu, 

Cocó, De Lourdes, Guararapes, Manuel Dias Branco, Joaquim Távora, São João do Tauape, Salinas e Luciano, 

Cavalcante (PMF, 2018). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Papicu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_do_Futuro
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mais elevados da capital cearense), resultando numa vista privilegiada para o litoral (ou à 

cidade em geral) e numa boa ventilação às residências de alto padrão instaladas nas dunas da 

Praia do Futuro. A Igreja de Nossa Senhora De Lourdes, o Mirante e a Lagoa do Papicu são 

os pontos identitários primordiais desse espaço (FIGURAS 29 e 30). A Lagoa do Papicu é 

uma referência histórica e fator de valorização imobiliária e, juntamente com os Riachos 

Maceió e Papicu, constitui-se em relevante recurso hídrico da bacia Vertente Marítima de 

Fortaleza (SEMAN, 2003).  

 

Figura 29 – Vista da Lagoa do Papicu 

 

  Fonte: Freitas (2017). 
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Figura 30 – Mirante da Lagoa do Papicu 

 

  Fonte: Freitas (2017). 

 

De acordo com a Lei Complementar de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 

do Município de Fortaleza (n° 236 de 11 de agosto de 2017), o recorte espacial posto em 

relevo integra a Zona de Interesse Ambiental da Praia do Futuro
34

 que, aliás, é uma área 

dotada de ecossistemas de interesse ambiental, como formações dunares, riachos e ambientes 

lacustres. Essa condição impõe restrições quanto ao uso residencial e à instalação de 

estabelecimentos comerciais e de serviços.  

Com isso, constata-se uma predominância da tipologia residencial unifamiliar, na 

qual é constituída basicamente de casas de luxo (mansões) e condomínios horizontais de alto 

padrão, tornando-se uma opção para aqueles segmentos de alta renda que desejavam morar 

em lotes maiores e numa região provida de atrativos ambientais, mas relativamente próxima à 

centralidade da Aldeota. Tal característica não se torna inconteste devido à implantação de 

alguns condomínios verticais com uma torre que contam amplas áreas de lazer. Por isso, nota-

se uma intensificação da ocupação e do aumento da densidade na parte sudoeste do bairro De 

Lourdes, onde se desenvolve uma incipiente verticalização no trecho entre a Avenida Santos 

                                                           
34

 A Macrozona de Proteção Ambiental é composta pelas seguintes Zonas: 1) Zona de Preservação Ambiental 

(ZPA), na qual é subdividida nas seguintes Zonas: ZPA 1 - Faixa de Preservação Permanente dos Recursos 

Hídricos; ZPA 2 - Faixa de Praia e ZPA 3 - Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba; 2) Zona de 

Recuperação Ambiental (ZRA); 3) Zona de Interesse Ambiental (ZIA), subdividida nas seguintes Zonas: ZIA 

Coco, ZIA Praia do e ZIA Sabiaguaba (PLANO DIRETOR DE FORTALEZA, 2009). 
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Dumont e a Rua Gothardo Moraes. Há, ainda, quadras inteiras não ocupadas que poderão ser 

alvos de novos projetos imobiliários (MAPA 19 e FIGURAS 31, 32 e 33). 

 

Mapa 19 – Tipo de ocupações residenciais no bairro De Lourdes e entorno 

 

     Fonte: Silva, N. (2019). Organizado pelo autor. 

 

 

Figura 31 – Casas de alto padrão no bairro De Lourdes, Fortaleza 

 

  Fonte: Freitas (2017). 
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Figura 32 – Condomínios horizontais (padrão unifamiliar) no bairro De Lourdes, Fortaleza 

 

Fonte: Freitas (2017). 

 

Figura 33 – Condomínio vertical (padrão multifamiliar) no bairro De Lourdes, Fortaleza 

 

Fonte: Freitas (2019). 

 

Uma escassa concentração de estabelecimentos de comércio e serviços foi 

averiguada nas imediações da Avenida Engenheiro Luiz Vieira, onde se encontra o edifício de 

escritórios Empresarial Dunas Office, o Buffet La Maison Dunas, um restaurante, uma 

farmácia, uma clínica, uma loja de aluguel de vestidos de casamentos, um buffet de 

casamento e uma instituição de ensino privado direcionada ao pré-escolar, educação infantil e 

ensino fundamental. 

 Entretanto, sem dúvida, o La Maison Dunas, empreendimento gastronômico de 

iniciativa da Auridéa Gualberto e Adriano Proença Fiuza, marca a paisagem e confere status 

de elegância e prestígio social ao bairro De Lourdes. Atualmente, o espaço é preparado para 
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realizar diversos tipos de eventos, incluindo casamentos, aniversários, formaturas, feiras, 

negócios e até atividades culturais. 

A homogeneidade nas formas de uso e ocupação do bairro De Lourdes contrasta 

com a maior verticalização e diversidade de serviços e comércios do seu entorno, em trechos 

próximos do bairro Papicu e da Avenida Dioguinho (no bairro Praia do Futuro I). Daí que a 

insuficiência dessas atividades, dentro dos limites da unidade espacial em análise, é 

compensada pelas práticas socioespaciais voltadas aos espaços de consumo de bens e serviços 

que majoritariamente são realizadas em estabelecimentos distribuídos ao longo dos principais 

eixos viários (MAPA 20).  

 

Mapa 20 – Uso e ocupação do bairro De Lourdes e entorno 

 

       Fonte: Silva, N. (2019). Organizado pelo autor. 
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A propósito, a centralidade da Av. Santos Dumont, nesse trecho, vem se 

constituindo numa via de aglomeração de concessionárias de automóveis, grandes lojas, 

hipermercados, farmácias, consultórios, agências bancárias, escolas e universidades privadas. 

Nesse âmbito, Dal Pozzo (2015) explica que o consumo para abastecimento doméstico, feito 

pelos moradores autossegregados em enclaves residenciais, normalmente é exercido na 

proximidade do local de moradia ou trabalho. Esse dado deixa explícita a importância da 

localização na realização das atividades de compras e lazer, nas quais são efetivadas 

preferencialmente em shopping centers, supermercado/hipermercado e grandes lojas. Além de 

tudo, os postos de saúde e os equipamentos de segurança estão implantados em locais mais 

afastados, ou seja, em áreas populares. 

Ademais, as condições de produção e organização da cidade são decorrentes da 

ação dos principais agentes modeladores do espaço urbano (HARVEY, 2005; CORRÊA, 

2012) e a igreja também exerce um papel relevante na transformação da cidade 

(VASCONCELOS, 2012). Desse modo, o papel da igreja cristã, em suas diferentes vertentes, 

é um aspecto notável na formação da identidade, na produção e organização do espaço 

intrabairro, em que se tem a presença marcante de três equipamentos religiosos: A Igreja 

Nossa Senhora De Lourdes, a Igreja Batista Luz do Mundo e o recém-inaugurado Templo de 

Fortaleza da Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias. Ainda podem ser identificadas 

outras instituições religiosas no setor oeste do bairro como a Igreja Cristã Evangélica. 

Junto à função social como local de encontro e sociabilidade (missas, casamentos, 

batizados, festas religiosas, etc.), essas igrejas impuseram transformações significativas na 

paisagem, nas práticas socioespaciais dos seus moradores e funcionam como agente atenuador 

dos conflitos com as comunidades da circunvizinhança.  

A igreja católica matriz, correspondente ao núcleo da Paróquia Nossa Senhora De 

Lourdes
35

, foi de fundamental na oficialização do bairro como recorte político-administrativo 

municipal (como se verá adiante) e observou-se a atuação de alguns dos seus membros na 

comunidade Luxou. Enquanto a Igreja Batista Luz do Mundo oferece muitas atividades para 

crianças, adolescentes e presta assistência e ação social à comunidade do Pau Fininho. No 

entanto, o templo da Igreja de Jesus dos Últimos Dias
36

, aberto ao público em 27 de abril de 

2019, é o sétimo maior templo desse tipo no País e o segundo do Nordeste. A função 

primordial deste santuário é a realização de cerimônias religiosas, no entanto, essa edificação 

                                                           
35

 A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes abrange os Bairros de Praia do Futuro I e II e Papicu, sendo a sua 

comunidade formada de partes das Paróquias de Nossa Senhora da Saúde no Mucuripe e do Divino Espírito 

Santo na Cidade 2000 (ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA, 2019). 
36

 As informações sobre o tempo foram consultadas no site https://www.lds.org.b. 
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chama a atenção pelo tamanho da quadra ocupada, pela monumentalidade, nos detalhes 

regionais e pelo fino acabamento e, sem dúvida, será um novo equipamento dinamizador das 

transformações no parte sudoeste do bairro De Lourdes (FIGURAS 34, 35, e 36). 

 

Figura 34 – Lateral da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro De Lourdes, Fortaleza 

 

                                            Fonte: Freitas (2019). 
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Figura 35 – Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias, De Lourdes, Fortaleza 

 

                                                       Fonte: Freitas (2019). 

 

 

Figura 36 – Igreja Batista Luz do Mundo, De Lourdes, Fortaleza 

 

                             Fonte: Freitas (2019). 

 

Quanto aos espaços de lazer, de acordo com o levantamento realizado existem 23 

de áreas verdes que são categorizadas em praças findadas em ruas cul-de-sac (ou ruas sem 

saídas), praças com traçados regulares e outras irregulares que servem como pequenos 

canteiros. Muitas delas recebem um tratamento urbanístico, com o emprego de grades, 

canteiros delimitados, paisagismo, calçamento e pergolados. Há uma enorme área de domínio 

público (com área total de 16.100²), próxima ao Condomínio Ilhas Oceânicas, Condomínio 

Dunas, Condomínio Estrelas do Mar, Condomínio Pacific Hills e Atlântic Hills, que inclusive 
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não teve intervenção urbanística mais adequada, tratando-se de um espaço público com 

potencial físico para receber um grande equipamento urbano (FIGURAS 37 e 38).  

 

Figura 37 – Praça em desenho cul-de-sac, De Lourdes, Fortaleza

 

         Fonte Freitas (2016). 

 
 

Figura 38 – Maior Área verde do bairro De Lourdes e Condomínio Ilhas Oceânicas, Fortaleza 

 

Fonte: Freitas (2017). 

 

Os moradores do bairro De Lourdes podem usufruir também das amenidades 

ambientais oportunizadas pela Área de Preservação Permanente da Lagoa do Papicu, 

instituída pelo decreto estadual de nº 25.276, em outubro de 1998 (FORTALEZA 2040). O 

Mirante, local em que foi implantada a Cruz do Cruzeiro do Sul, tornou-se um ponto turístico 

da própria cidade de Fortaleza, com visão privilegiada para a Lagoa do Papicu. Não obstante, 

esse notável recurso hídrico vem sofrendo sérios impactos ambientais como desmatamento, 
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ocupação irregular das margens, poluição e eutrofização e, atualmente, as ações de 

recuperação estão sob a responsabilidade do Grupo C. Rolim (FIGURA 39).  

 

Figura 39 – Manutenção da Área de Preservação Permanente da Lagoa do Papicu pelo Grupo 

C. Rolim 

 

   Fonte: Freitas (2019). 

 

De acordo com os dados socioeconômicos do Censo Demográfico (2010), 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o bairro De Lourdes 

possuía aproximadamente 3.370 habitantes, distribuídos numa área de 1.376 km², o que lhe 

confere uma das menores densidades demográficas (24,5 hab./km²) da cidade de Fortaleza. O 

reduzido número de pessoas por km² advém da concentração de casas de alto padrão 

construídas em grandes lotes. Algumas delas podem a ocupar metade de uma quadra ou uma 

quadra inteira. No entanto, a implantação de condomínios verticais deve ter gerado um 

aumento no número de habitantes. 

O perfil demográfico acompanha as mudanças da população brasileira, com 

menor número de pessoas por domicílio, maior proporção de adultos e crescimento da 

população de idosos. Do total de habitantes, 1.809 são mulheres (53,68%) e 1.561 homens 

(46,32%), mas nota-se uma proporção de adultos (59,67%) muito acima da verificada em 

Fortaleza (48,29%), que pode ter interferido negativamente no seu IDH (TABELAS 8 e 9). 
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Tabela 8 – Distribuição da população por faixa etária no bairro De Lourdes e de Fortaleza 

BAIRRO/ 

MUNICÍPIO 

POPULAÇÃO 

TOTAL (%) 

FAIXA ETÁRIA (ANOS) 

0 A 4 5 A 9 10 A 14 15 A 24 25 A 59 60 OU + 

De Lourdes 3.370 

(100,00%) 

220 

(6,53%) 

196 

(5,82%) 

234 

(6,94%) 

587 

(17,42%) 

2011 

(59,67%) 

337 

(10,00%) 

Fortaleza 2.452185 

(100,00%) 

168.814 

(6,88%) 

176.363 

(7,19%) 

208.505 

(8,50%) 

476.451 

(19,43%) 

1.184.277 

(48,29%) 

237.775 

(9,70%) 

Fonte: IBGE (2010). Organizado pelo autor. 

 

Tabela 9 – Características socioeconômicas do bairro De Lourdes e de Fortaleza 

VARIÁVEIS 
UNIDADE ESPACIAL 

FORTALEZA DE LOURDES 

Área total em km² 314,93 1,376 

População 2.452.185  3.370 

Densidade demográfica (hab/km²) 7.786,52 24,50 

Renda média (R$) 610,48 2.814,71 

IDH 0,754 0,641 

População de alfabetização 93,40 96,30 

Número de domicílios 710.066 960 

Abastecimento de água adequado (%) 
98,75 

 
100,00 

Acesso à energia elétrica (%) 
99,70 

 
100,00 

Esgotamento sanitário (%) 98,02 

 

98,60 

 

Fonte: IBGE (2010) e Fortaleza 2040. Organizado pelo autor. 

 

Com relação aos indicadores socioeconômicos, pode-se aferir que a área é 

notadamente discernida pela concentração espacial da riqueza, possuindo a quarta maior 

renda média pessoal (3.211.09) entre os 119 bairros do município de Fortaleza (FEIJÓ et al., 

2012). A distribuição desigual de renda no espaço intraurbano é um dos aspectos que 

evidenciam a desigualdade e a segregação socioespacial (ALMEIDA, 2015), em que a 

localização residencial dos indivíduos ―está fortemente condicionada à sua capacidade de 

renda, a disponibilização de serviços públicos (educação, saúde, transporte, segurança, 

comércio e etc.) e oportunidades de emprego‖ (FEIJÓ et al., 2012, p. 3).  

Nesse sentido, a distribuição espacial dos dados socioeconômicos comprova a 

concentração dos segmentos de renda média e alta no setor leste da cidade, pois, conforme os 

dados analisados por FEIJÓ et al. (2012), nove dos dez bairros mais ricos de Fortaleza (com 

rendas médias que variam de 2.000,01 a 3.659,54) estão situados na SER II. Em outro estudo, 

bastante elucidativo, Araújo (2015) avalia a distribuição desigual da vulnerabilidade social no 
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espaço urbano entre os diferentes grupos sociais, na cidade de Fortaleza. Com base nas 

variáveis de educação, renda e qualidade da habitação, a autora detectou um agravamento das 

desigualdades socioespaciais durante o período de 2000 a 2010, já que o número de pessoas 

sem rendimentos passou de 10,05% para 12,68% e daquelas que recebiam até ½ salário 

mínimo houve uma alteração de 1,46% para 5,15%, na cidade de Fortaleza. 

No entanto, esses dados ocultam às desigualdades socioeconômicas na 

microescala. A nova segregação tem demonstrado que os diferentes grupos sociais estão 

vivendo relativamente próximos, mas diferente do padrão de segregação centro-periferia, o 

acesso desigual (qualitativa e quantitativamente) a serviços, equipamentos e infraestruturas 

urbanas concretiza-se numa escala espacial mais reduzida. Desse modo, o bairro De Lourdes 

se notabiliza pela grande concentração espacial de renda, elevado índice de alfabetização e 

boa infraestrutura, já as comunidades do entorno imediato, fundamentalmente Luxou, Favela 

dos Cocos, Lagoa do Gengibre, e Pau Fininho, Morro do Sandras e Morro das Placas, são 

caracterizadas pela carência de serviços públicos, menores níveis de renda, escolaridade e o 

estigma sócio-territorial marca do cotidiano dos seus moradores (MAPA 21).  

 

Mapa 21 – Quadras de Aglomerados subnormais no entorno do bairro De Lourdes 

 
Fonte: Silva, N. (2019). Organizado pelo autor. 
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Essa forte diferenciação socioespacial acentua-se em razão da expansão da 

segurança privada e das estratégias de proteção empregadas pelas camadas com elevados 

rendimentos diante da problemática da violência urbana, redimensionando a rotina das elites e 

a forma de se conceber a segregação, especialmente com a imposição dos conjuntos 

residenciais com acesso restrito. 

Nessa sequência, o medo potencial e o risco real de vitimização são fatores 

determinantes no redirecionamento das relações sociais, da organização espacial e dos novos 

padrões residenciais no setor centro-leste, especialmente no recorte investigado. A 

concentração de casas de alto padrão e condomínios residenciais de luxo, com sua arquitetura 

do medo e urbanismo defensivo, individualiza a sua paisagem e lhe confere prestígio e status 

social, em contrapartida expõe uma fragmentação físico-espacial e distanciamento das 

comunidades do seu entorno imediato.  Entretanto, o deslocamento residencial das elites, para 

o que hoje se denomina bairro De Lourdes, é um processo que vem se desenvolvendo desde a 

década de 1980, período em que acontece a ocupação mais expressiva dos parcelamentos 

oriundos do Sítio Cocó.  

 

4.1.2 Formação do bairro De Lourdes no contexto de crescimento horizontal para zona 

leste 

 

A formação socioterritorial do bairro De Lourdes está vinculada ao deslocamento 

residencial de segmentos das camadas de renda média e alta em direção à zona leste da cidade 

de Fortaleza, sendo também produto da ação articulada do Estado e de agentes privados no 

processo de incorporação dos terrenos do Sítio Cocó à malha urbana. A efetivação da 

ocupação desse recorte espacial iniciou-se com a aprovação de loteamentos na zona de dunas 

próxima à Lagoa do Papicu, no interstício de 1970 e 1983, e posterior construção de 

residências de alto padrão na década de 1980. No decênio de 2000, em razão da preocupação 

com a insegurança urbana, registra-se a emergência de condomínios horizontais como padrão 

preferencial de moradia.  

Do ponto de vista das dinâmicas e transformações no intraurbano em diferentes 

períodos, a constituição histórica do bairro De Lourdes é consequência do crescimento 

horizontal extensivo da cidade de Fortaleza no sentido leste. Foi desse modo que os terrenos 

atuais, concebidos como Praia do Futuro I e II, Vicente Pinzón, Papicu, Cocó, Manoel Dias 
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Branco e o próprio De Lourdes, faziam parte de uma enorme gleba, de propriedade do 

Coronel Antônio Diogo Siqueira (1864-1932), o Sítio do Cocó
37

.  

Diogo Siqueira
38

 adquiriu terrenos a oeste da Linha da Estrada de Ferro de 

Baturité (no Alagadiço) e sítios no Porangabussu e Cocó, sendo este último comprado do seu 

genro Waldemiro Maia (ANDRADE, 2012). Sobre esta enorme gleba ocupada por grupos 

populacionais que se dedicavam às atividades agropecuárias e extrativistas, Costa (1988) 

específica seus limites da seguinte maneira: 

 

Ultrapassando o trilho encontrava-se o Sítio Cocó, de Antônio Diogo, que ocupava 

toda a área leste do ramal ferroviário até a foz do rio Cocó, tendo como limite sul o 

próprio bairro, e, norte e nordeste o mar. Esta área é caracterizada pela presença de 

dunas, praias, lagoas e manguezais. As margens do rio Cocó eram exploradas com 

agricultura de subsistências e pesca pelos posseiros e pescadores que viviam na área, 

e com a criação de gado, agricultura e produção de sal marinho pelo proprietário 

Antônio Diogo (COSTA, 1988, p. 124). 

 

Costa (1988), Andrade (2012) e Aldigueri (2017), dentre outras temáticas, 

debruçaram-se a investigar o processo de incorporação de terrenos à tessitura urbana como 

resultado da transformação de antigas áreas rurais (chácaras, fazendas, sítios) para uso urbano 

pelos agentes privados e/ou Estado. A própria Andrade (2012, p. 257) mostrou que a mudança 

da cidade passa a ser comandada ―pelas mãos dos empreendedores imobiliários que 

capitanearam a produção de áreas novas, constituindo uma malha viária diversificada e 

anárquica, e observa-se que o poder público perdeu a capacidade de indução e condução do 

processo‖. 

Nessa conjuntura, na década de 1930, as terras do Sítio Cocó começaram a ser 

integradas ao mercado de terras por meio da subdivisão desta enorme gleba em lotes 

destinados à edificação e à venda de grandes parcelas de terras a outros incorporadores 

imobiliários pela Companhia Imobiliária Antônio Diogo. Tais fatos foram indispensáveis no 

                                                           
37

Ao realizar uma minuciosa reconstituição do espaço intraurbano de Fortaleza no século XIX, Andrade (2012) 

relata que as propriedades de caráter não urbanas estavam distribuídas entre quatro grandes proprietários 

fundiários: Terras do Patrimônio São José; Terras do Comendador Francisco Coelho da Fonseca; Terras do 

Patrimônio de Nossa Senhora do Rosário e as Terras dos herdeiros do Coronel José Antônio Machado. Este 

último, falecido em 1869, foi um importante negociante e político português e acumulou um patrimônio que 

abrangia vários ―imóveis urbanos, dois sítios na Prainha de Fortaleza e o grande sítio Cocó, comprado de 

várias pessoas, extremando pelo nascente com o mar e pelo norte com o mesmo mar, pelo sul com o Rio Cocó, 

pelo poente a estrada que segue desta cidade para Mecejana até estremar com terras de São José para a parte do 

norte compreendendo todo o Outeiro, Meireles e Mucuripe‖ (ANDRADE, 2012, p. 108). 
38

Diogo Siqueira fora um destacado marchante, industrial e fazendeiro que, durante os últimos decênios do 

século XIX, investe na exportação ―de couro e peles e depois no setor de sabão, óleo, cigarros e 

beneficiamento de algodão e, finalmente, no têxtil‖. No decurso da ampliação dos seus negócios, ele passa a 

aplicar capitais nos ramos têxtil e imobiliário ou na compra de grandes porções de terras (ANDRADE, 2012, p. 

248). 
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processo de capitalização da renda fundiária e na especulação imobiliária (ALDIGUERI, 

2017), cabendo à família Diogo, de início, o monopólio dos terrenos do setor leste da cidade.  

Conforme a bibliografia consultada, o primeiro parcelamento, do setor leste, 

parece ter sido realmente o Loteamento da Praia do Futuro
39

, com a apresentação de seu 

registro feita, em 25 de janeiro de 1930, de propriedade do Cel. José Gentil. A ampliação dos 

parcelamentos, situados em área de difícil acesso, até aquele momento, coube ao empresário 

Waldir Diogo de Siqueira (filho do Coronel Antônio Diogo Siqueira), no qual já vislumbrava 

a possibilidade de valorização da região em virtude da construção do Porto do Mucuripe 

(1945) e do trecho do ramal ferroviário Mucuripe-Parangaba e da estrada Dioguinho (1949) 

(FIGURAS 40, 41 e 42). 

 

Figura 40 – Lançamento do loteamento na Praia do Futuro: Na foto, José Coelho Guimarães, 

Murilo Mota, Governador Faustino Albuquerque (de roupa escura), Waldir Diogo Vital de 

Siqueira, Adahil Barreto e Paulo Araújo 

 

 Fonte: Arquivo Nirez, abril de 1950, citado por Fortaleza Nobre (2019). 

  

                                                           
39

As indicações dos mapeamentos do banco de cadastro de loteamentos analisados por Andrade (2012), 

Aldigueri (2015) e Santos, E. (2015) mostram que o loteamento da Praia do Futuro deve ter sido registrado 

entre as décadas de 1930 e 1940, mas em face da inconsistência na identificação do proprietário e na data de 

sua aprovação, recorreu-se a um artigo, bem fundamentado, do Advogado Paulo Lamarão (2014) ―O meretrício 

fundiário da praia do Futuro e adjacências‖, para confirmação do ano exato de sua aprovação. 

https://www.sinonimos.com.br/ate-aquele-momento/
https://www.sinonimos.com.br/em-virtude-de/
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Figura 41 – Praia do Futuro e Porto do Mucuripe, na década de 1960 

 

Fonte: Fortaleza em fotos (2019). 

 

 

Figura 42 – Avenida Dioguinho, construída em 1949, Praia do Futuro e bairro Papicu 

(Fotografia de 1979) 

 

                              Fonte: Fortaleza em Fotos (2019). 

 

 Conforme Costa (1988), a foreira D. Elisa Viana Siqueira, esposa do Coronel 

Antônio Diogo Siqueira, transferiu seus direitos de propriedade a Companhia Imobiliária 

Antônio Diogo, criada em 1942. Esta empresa imobiliária teve papel fundamental na 



166 
 

 

incorporação dos terrenos de praias, dunas e mangues do Sítio Cocó à tessitura urbana 

mediante a solicitação de registro do parcelamento do Sítio Cocó. 

Nesse seguimento, no ano de 1954, a Prefeitura Municipal de Fortaleza autoriza o 

parcelamento do Sítio Cocó, área que até aquele momento não era definida como urbana pelo 

Plano Diretor de Remodelação e Extensão de Fortaleza, de 1947. O ano de aprovação do 

empreendimento coincide com a década (1950) em que houve o maior número de solicitação 

de registros de parcelamentos e de área loteada, como foi atestado por Santos, E. (2015) e 

Aldigueri (2017). 

Com base nas informações do Advogado Lamarão (2014), no momento atual, o 

trecho delimitado pelo Loteamento da Praia do Futuro encontra-se envolvido num 

―embrolho‖   fundiário porque durante o processo de aprovação do Loteamento Sítio Cocó, 

todos os registros dos terrenos da Companhia Imobiliária Antônio Diogo foram alocados 

numa única matrícula, incluindo o parcelamento da Praia do Futuro criado no ano de 1930. 

 Para Costa (1988, p. 133), a região leste, antes servida de apenas uma rodovia e 

um ramal ferroviário, sempre reuniu os melhores terrenos do ponto de vista das condições 

topográficas e climáticas, despertando os interesses dos especuladores imobiliários. Nesse 

sentido, os agentes imobiliários ―prepararam novas áreas residenciais para àqueles grupos 

abastados que ainda preferem ou podem continuar habitando amplas e luxuosas casas, com 

piscinas e quadras de esportes‖, então: 

 

A zona leste passou a se identificar como bairros da burguesia, tendo a Aldeota 

como grande símbolo de ―status‖ social. Esta ideologia é rapidamente apropriada e 

difundida pelas empresas interessadas em vender loteamentos e edificações, 

ampliando os limites do bairro da Aldeota e criando novas ―aldeotas‖- Aldeota Sul, 

Moderna Aldeota, Aldeota Centro, Planalto Nova Aldeota. Estas várias 

denominações dadas aos diversos logradouros incorporados estão relacionadas ao 

status social e econômico que a marca estabeleceu (COSTA, 1988, p. 133). 

 

À vista disso, concomitante  ao desenvolvimento do mercado de terras e a 

valorização dos terrenos localizados além da via férrea, a área do Sítio do Cocó foi sendo 

paulatinamente ―dividida‖ entre os grandes grupos/famílias proprietárias de terras, no período 

de 1940 e 1990, com destaque para o grupo Siqueira (Diogo), Vieira, Jereissati, Dias Macedo, 

Gentil, Bichucher, Soares e Gurgel (MAPAS 10 e 22). Esse verdadeiro oligopólio fundiário 

vai fortalecer a ação conjunta para atração de mais investimentos para o setor leste, já que 

―essa concentração de terras nas mãos de poucas famílias confere um monopólio sobre o 

espaço, poder de controle sobre o território, influindo significativamente na produção da 

cidade‖ (ALDIGUERI, 2017, p. 127). 

https://www.sinonimos.com.br/ate-aquele-momento/
https://www.sinonimos.com.br/no-momento-atual/
https://www.sinonimos.com.br/a-vista-disso/
https://www.sinonimos.com.br/concomitante-com/
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Mapa 22 – Loteamentos aprovados nos anos de 1930 e 1940, com destaque para os principais 

proprietários de terras do período e para marcha urbana na década de 1930 

 

Fonte: Aldigueri (2017). 

 

Desde cedo, o setor leste caracterizou-se pela concentração fundiária na produção 

do espaço urbano e de investimentos que atendiam aos negócios imobiliários desses grupos 

econômicos. Por isso, os grandes incorporadores já tinham interesses especulativos nas áreas 

das salinas e dunas do Sítio do Cocó, até aquele momento, desconectadas do núcleo urbano 

original. Justamente, a estratégia especulativa, desses incorporadores, era de produzir 

parcelamentos que ultrapassavam os limites urbanos reconhecidos para època, ―enquanto 

enormes terrenos, alguns parcelados, ficavam em ―pousio‖, a espera de valorização‖ (COSTA 

1988, p. 86). É dessa forma que o padrão extensivo de expansão ocorreu pela incorporação de 

novos terrenos ao perímetro urbano por meio de parcelamentos de ―áreas não ocupadas‖, em 

que foram deixados muitos ―espaços de especulação‖. 

É oportuno retomar as ponderações de Costa (1988), pois, segundo a autora, a 

extensão do tecido urbano da cidade, na direção leste, vai se processar por ações articuladas e 

diferenciadas do poder público e dos agentes privados — particularmente aqueles que tinham 

forte atuação no aparelho estatal e na economia da cidade de Fortaleza — na produção e 

apropriação do espaço urbano e no estabelecendo de novas frentes de ocupação. 

Na visão de Andrade (2012, p. 254), o poder público induziu o crescimento da 

cidade de Fortaleza através da elaboração de planos e estabelecimento de normas urbanísticas, 

https://www.sinonimos.com.br/por-conseguinte/
https://www.sinonimos.com.br/ate-aquele-momento/
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enquanto a produção material (espaço construído) coube ao setor privado. Nesse segmento, os 

agentes privados foram decisivos na condução do processo de expansão urbana, mas segundo 

a ―lógica dos seus interesses, cabendo aos proprietários de terra definir as novas áreas a serem 

incorporadas à cidade‖. 

Sem dúvida, as ações planejadas pelo Estado são proeminentes no direcionamento 

do crescimento horizontal da cidade, com novas propostas de planejamento urbano, nas quais 

se determinam os novos parâmetros urbanísticos e a implantação de infraestrutura necessária 

à incorporação de terrenos de uso rural à malha urbana. Nessa perspectiva, a análise das 

implicações do planejamento físico-territorial dos Planos de Hélio Modesto (1962), do Plano 

de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Fortaleza (PLANDIRF, 1973) e 

das obras realizadas pelo poder público, que alteraram a organização do espaço intraurbano, 

descritas a seguir, baseou-se fundamentalmente nos estudos de Costa (1988), Accioly (2008), 

Diógenes (2012) e Barroso (2014).  

Posto isto, as diretrizes urbanísticas do Plano Diretor da Cidade de Fortaleza 

(PDCF, 1963), cuja elaboração foi de autoria da equipe coordenada pelo arquiteto-urbanista 

carioca Hélio Modesto, irão redirecionar o processo de crescimento territorial urbano a leste 

do núcleo central. Esse plano é resultado de uma prática urbanística que passa a considerar os 

problemas do elevado crescimento urbano na década de 1950. Com forte viés funcionalista, o 

plano de Hélio Modesto propõe padrões de uso e ocupação mais adequados a cada zona 

delimitada pelo planejamento. Estabelecem-se novas tendências de crescimento urbano com 

base nos índices urbanísticos definidos para as zonas residenciais circunscritas a um sistema 

viário em anéis, traçado no sentindo centro-periferia. 

O PDCF (1963) vai favorecer ao adensamento do núcleo central e a valorização 

das áreas próximas à beira-mar e, ao mesmo tempo, irá incentivar a ocupação do setor leste 

com padrão residencial unifamiliar e de baixa densidade populacional. Nesse caso, a proposta 

de zoneamento de 1963 projeta o avanço da mancha adensada para a região do Sítio Cocó, nas 

imediações da Lagoa do Papicu e fixa o uso industrial adjunto da zona portuária do Mucuripe. 

Isto fez com que parte deste setor da cidade também fosse ocupada por grupos populares que 

chegavam à cidade em busca de atividades remuneradas proporcionadas pelas instalações do 

Porto, dos terminais de gás, dos reservatórios de gás e das fábricas, proporcionando a 

ocupação do Morro de Santa Terezinha, do Morro do Teixeira e do Castelo Encantando, 

conformando os atuais bairros do Mucuripe, Serviluz, Cais do Porto e Vicente Pinzón 

(MAPA 23). 
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Mapa 23 – Zoneamento da Lei nº 2128 (Fortaleza, 1963) 

 

Fonte: Barroso (2014). 

 

Além da construção do trecho da Avenida Beira-Mar (1961), a ideia de um 

crescimento territorial radioconcêntrico se concretiza pela construção da Avenida Perimetral 

(1962 a 1965), proposta no PDCF de 1963. Esse eixo viário alternativo torna possível a 

integração dos bairros da zona oeste aos da zona leste da cidade, área na qual se encontra a 

zona portuária do Mucuripe. 

O aumento da centralização do governo federal, no tocante ao planejamento 

urbano, veio depois da implementação do PLANDIRF (1973) e favoreceu a constituição da 

Região Metropolitana de Fortaleza. Do ponto de vista de Costa (1988), o referido plano veio 

estimular a incorporação de novas áreas à cidade e ratificar o modelo de crescimento radial-

concêntrico, com a abertura de vias e construção de pontes sobre o rio Cocó, ultrapassando 

definitivamente as barreiras físicas (estrada de Ferro Parangaba-Mucuripe e Rio Cocó) à 

expansão da cidade. Novamente, percebe-se a articulação dos agentes privados e públicos 

quando o ex-governador Cesar Cals (1971-1975), membro da família Diogo, estimulará a 

valorização do setor leste. 
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Exceto pela construção da Avenida Zézé Diogo, até a década de 1950, a região do 

Sítio Cocó não dispunha de um sistema de vias que a integrasse ao centro da capital, porém, 

os prolongamentos das avenidas Santos Dumont e Antônio Sales permitirão uma maior 

acessibilidade aos loteamentos e equipamentos públicos e privados instalados no setor leste-

sudeste (COSTA, 1988). 

Seguindo as diretrizes do PLANDIRF (1973), a Lei nº 5122-A de 1979, em 

substituição à Lei nº4486, de 1975, fomenta a verticalização dos bairros Aldeota e Meireles e, 

consequentemente, induz a descentralização das atividades do núcleo central em direção aos 

novos eixos viários. Observa-se a intenção de prolongamento da zona residencial de uso 

unifamiliar e aumento do gabarito em direção a leste, principalmente em áreas lindeiras à Av. 

Santos Dumont, indicando a constituição dos bairros Papicu e Cocó para as camadas de renda 

média e alta (ZR1 e ZR3). Já os terrenos, que nos dias de hoje compõem o bairro De Lourdes, 

permaneceram na Zona Predominantemente Residencial Unifamiliar e com baixa densidade 

demográfica (MAPA 24).  

 

Mapa 24 – Zoneamento da Lei nº 5122-A, 1975 

 

  Fonte: Barroso (2014). 
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Como já descreveu Costa (1998), num período longo da história da cidade de 

Fortaleza, trechos do ramal da Estrada de Ferro Mucuripe-Parangaba e do Rio Cocó se 

constituíram em obstáculos físicos ao crescimento horizontal no sentido leste e sudeste
40

, não 

obstante, os planos supracitados conduziram o alargamento da área urbana da cidade ao longo 

dos anos de 1960 e 1980. Além desses planos, a construção do Hospital Geral (1962), a 

Cervejaria Astra (1969), de propriedade do Grupo J. Macedo e o Conjunto Cidade 2.000 

(1971), atípico empreendimento de habitação popular numa área designada para segmentos de 

renda elevada, foram elementos catalisadores na valorização de áreas posteriores aos limites 

determinados pelo Rio Cocó e linha férrea, acelerando o processo de especulação e 

segregação socioespacial (MAPA 25). 

 

Mapa 25 – Média de renda por domicílio por bairro (em salário mínimo), 1980 

Fonte: Barroso (2014) a partir dos dados do IBGE (1980). 

 

No tocante às dinâmicas e processos referentes à ampliação do tecido urbano, a 

ocupação do solo nos espaços periféricos ao núcleo original da cidade de Fortaleza foi 

induzida pelas alterações nos parâmetros de uso e ocupação do solo nas partes mais 

valorizadas do setor centro-leste e no crescimento territorial extensivo ocasionado pela 

                                                           
40 

Tal limite é bem perceptível no Plano de sistema viário de Sabóia Ribeiro, de 1947. 
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implantação de loteamentos nos terrenos do Sítio Cocó, como já relatado. Sobre esses dois 

tipos de crescimento urbano, Rigatti (2002, p. 37) esclarece o seguinte: 

 

O crescimento urbano por extensão caracteriza-se pela incorporação de áreas de uso 

ainda não-urbano para o de uso urbano, diferentemente do crescimento por 

densificação, no qual se aumenta a intensidade de utilização — por verticalização, 

por exemplo — de áreas já disponíveis como urbanas, sem a incorporação de novas. 

Quando esses processos ocorrem em núcleos urbanos preexistentes, é comum 

observarmos a ocorrência dos dois processos simultaneamente, isto é, em geral o 

centro urbano se transforma pela densificação, enquanto que na periferia sempre em 

expansão vai ocorrendo a incorporação de novas áreas, por meio do crescimento por 

extensão. 

 

No caso de Fortaleza, projeta-se uma transformação dos usos e funções do núcleo 

urbano original e o aumento da verticalização na Aldeota e Meireles, sobretudo, naqueles 

espaços próximos à beira-mar, reforçando o deslocamento residencial de segmentos de alto 

poder aquisitivo de modo progressivo para a zona leste. Esse movimento espacial das elites se 

desenvolveu em duas etapas: primeiro, a mobilidade espacial se processou do núcleo original 

para o bairro Aldeota e adjacências; segundo, as camadas de mais alta renda se deslocaram 

dos ―bairros nobres‖ com destino aos bairros Papicu e Cocó, o que explica a elevada renda 

verificada neles. 

Diógenes (2005, n.p) sublinha que por não se tratar de um vetor original de 

expansão urbana (antigas vias radiais que davam acesso à vila de Fortaleza), a ocupação desse 

setor se processou de modo lento e diferenciando do restante da cidade. Nesse ínterim, a 

Aldeota revelava-se ―a melhor opção de moradia, em termos de clima e solo e sua ocupação 

sucedeu-se lentamente até a década de 30‖, acompanhando preferencialmente a atual Av. 

Santos Dumont, eixo central de circulação e vetor de expansão do setor leste da cidade. 

No decorrer dos anos 1970, a Avenida Santos Dumont configurar-se-á como um 

importante núcleo de comércio e serviços que visa atender aos moradores dos ―bairros 

nobres‖ da cidade, especialmente depois da construção do Shopping Center Um
41

, inaugurado 

em 1974. Por conseguinte, ocorrerá a valorização imobiliária e o incremento de inúmeras 

residências e colégios nas proximidades das Avenidas Virgílio Távora e Desembargador 

Moreira (COSTA, 1988; DIÓGENES, 2005; GONÇALVES, 2017).  

Nesse contexto, a partir das décadas de 1980 e 1990, o aumento da mancha 

edificada se acelera por toda a extensão da Avenida Santos Dumont, o que vai resultar na 

                                                           
41

 Gonçalves (2017, p. 219), pesquisador que examina a metropolização atrelada a dinâmica comercial, 

financeira e imobiliária, esclarece que o ―Shopping Center Um teve um investimento de capital privado de 

Tasso Jereissati e contou também com financiamento da Caixa Econômica Federal‖ (CEF). 

https://www.sinonimos.com.br/incrementar/
https://www.sinonimos.com.br/com-destino-a/
https://www.sinonimos.com.br/especialmente/
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integração definitiva das áreas centrais e pericentrais aos terrenos da Praia do Futuro e/ou 

Sítio do Cocó, impelindo a edificação de residências de alto padrão e apartamento para o 

Papicu e Cocó. No entanto, as populações desses bairros ainda conservará estreita relação 

com a centralidade da Aldeota, como já demonstraram Costa (1988), Mamede (2008) e 

Diógenes (2012). 

Tais mudanças permitiram a elevação da densidade populacional através da 

substituição do uso residencial unifamiliar por apartamentos financiados pelo BNH às 

camadas de renda média que não tinham rendimentos para a aquisição de imóveis, na 

Aldeota. (MAPA 24). Sendo assim, Machado (2012) entende que a continuação da 

mobilidade residencial dos estratos sociais de renda média e alta compõe um segundo eixo de 

expansão residencial destes segmentos rumo aos bairros Praia do Futuro, Manuel Dias 

Branco, Papicu, Edson Queiroz, Sabiaguaba, Praia do Futuro I, Praia do Futuro II e De 

Lourdes. 

Tendo em vista o exposto, essa reconstituição histórica dos processos 

socioespaciais, dos agentes e planos urbanísticos que influíram na incorporação dos terrenos 

do setor leste, possibilita o entendimento da formação do bairro De Lourdes no contexto do 

parcelamento do Sítio Cocó para fins especulativos e imobiliários. No caso em questão, a 

―demarcação‖ dos seus limites físico-territoriais deve ser vista sob a lógica da aprovação dos 

loteamentos e no momento em que o deslocamento residencial das elites alcança as áreas 

próximas à Lagoa do Papicu. 

Lembrando que a área, a qual hoje se define como bairro De Lourdes, integrava 

um grande campo de dunas móveis, porém, não estava submetida à legislação da Zona 

Especial de Praia (E2), do zoneamento de 1975, sendo considerado como trecho 

predominantemente de uso residencial e de baixa densidade (R1).  Enquanto no zoneamento, 

uso e ocupação do solo da Lei nº 5122-A/1979, nota-se uma maior preocupação com a 

preservação paisagística, dos corpos d‘água e com o campo de dunas da Praia do Futuro, no 

qual passa a fazer parte da Zona Especial de Praia e Dunas (ZE6).  

Depreende-se que a localização do bairro De Lourdes, a qual permite uma 

distância razoável da elevada salinidade (maresia) da Praia do Futuro, arejamento (ventilação) 

e uma vista privilegiada para o mar, por presunção, é a condição que torna essa extensão 

territorial alvo de interesses imobiliários. Essa suposição presumivelmente pode ser 

comprovada pela retenção de glebas, perceptível na parte central da Planta Indicativa das 

Terras do ―Sítio Cocó‖ não Loteadas, Distribuídas e Remanescentes, a serem transformadas 

em loteamentos (FIGURA 43). 

https://www.sinonimos.com.br/edificacao/
https://www.sinonimos.com.br/conservar/
https://www.sinonimos.com.br/por-suposicao/
https://www.sinonimos.com.br/por-suposicao/
https://www.sinonimos.com.br/extensao/
https://www.sinonimos.com.br/presumivelmente/
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Figura 43 – Planta Indicativa das Terras do ―Sítio Cocó‖ não Loteadas, Distribuídas e 

Remanescentes 

 

   Fonte: SEUMA/PMF (2019). 

 

No período de 1974 a 1983, conforme exame das plantas de loteamentos cedidas 

pela SEUMA/PMF, a projeção do recente De Lourdes pode ser notada quando são aprovados 

sucessivos pequenos loteamentos e desmembramentos em parte das dunas móveis da Praia do 

Futuro: Alto da Boa Vista, Colina, Sítio do Cocó/Gleba 6M e Outeiro I e Outeiro II (MAPA 

26). Nesse momento, os pedidos de registros de parcelamentos são resultantes da valorização 

dos espaços às margens das Avenidas Santos Dumont, da Av. Zé Diogo e também da Avenida 

Almirante Henrique Saboia. Esta última passa a receber a denominação de Via Expressa e era 

o único caminho possível para Praia do Futuro, à época. 
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Mapa 26 – Loteamentos implantados no bairro De Lourdes, no período de 1974 a 1983 

 

Fonte: SEUMA/PMF. Elaborado por Freitas e Lima (2018). 

 

Na década de 1970, houve uma grande produção de loteamentos na cidade de 

Fortaleza, ―dobrando o número desses parcelamentos em relação aos anos 1960, contudo, há 

uma redução da área incorporada e do tamanho dos empreendimentos imobiliários‖ 

(SANTOS, E., 2015, p. 129). Como efeito, as estratégias e interesses lograram a valorização 

dos terrenos do setor leste da cidade, em um período em que o mercado imobiliário era 

caracterizado mais pela oferta de terras do que propriamente pela venda de unidades 

residenciais.  Nesse âmbito, os loteamentos e desmembramentos aprovados no bairro De 

Lourdes eram de propriedade de construtoras, incorporadoras e instituições privadas, como a 

SIMBRA (Loteamento da Gleba 6), Craveiro Imobiliária LTDA (Outeiro I e II), 

Agropecuária e comercial LDA (Colina) e a ERG (Alto da Boa Vista) (Quadro 5). 

https://www.sinonimos.com.br/nesse-ambito/
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Quadro 5 – Detalhamento dos loteamentos aprovados no bairro De Lourdes, Fortaleza 

NOME 

ÁREA 

TOTAL 

EM M²  

Nº DE 

QUADRAS 

GLEBA 

NA 

ANTIGA 

PLANTA 

DO SÍTIO 

COCÓ 

ANO DE 

REGISTRO 

ANO DE 

APROVAÇÃO 
PROPRIETÁRIO 

Loteamento 

da quadra 6 
121.714,25 7 6M 1974 1981 

SIMBRA - 

Sociedade 

Imobiliária 

Desenvolvimento 

Urbano e Rural 

LTDA. 

Colina 129.402,55 9 10M s/informação 1976 
Agropecuária e 

Comercial LDA. 

Outeiro I 
12468.13 

 
23 S/N s/informação s/informação 

Craveiro 

Imobiliária LTDA 

Outeiro II 172.149,64 12 
7M, 8M e 

9M 
s/informação 1983 

Craveiro 

Imobiliária LTDA 

Alto da Boa 

Vista 
121.131,36 9 11M 76 1980 

ERG – 

Engenharia, 

Indústria e 

agricultura LTDA. 

Fonte: SEUMA/PMF (2018). Organizado pelo autor.  

 

Desse modo, os parcelamentos que constituem o atual De Lourdes são exemplos 

de ocupação especulativa, para usar a expressão utilizada por Costa (1988), ao se referir ao 

processo de valorização e retenção de terrenos durante o crescimento horizontal da cidade 

para leste.  

Analisando novamente a Planta Indicativa das Terras não Loteadas do Sítio do 

Cocó, do ano de 1975, observa-se a demarcação de seis estreitas faixas de terras (glebas 6M, 

7M, 9M, 10AM, 10M e 11M), localizadas entre as avenidas Trajano de Medeiros e Dolor 

Barreira, que se transformaram nos loteamentos constituintes do bairro De Lourdes. Sobre 

essa questão, Santos, E. (2012, p. 202) informa que ―muitas quadras não eram divididas em 

lotes, já que no início da comercialização dos loteamentos da década de 1950, a quadra era 

vendida como se fosse um lote, dado seu uso como sítio ou chácara de veraneio‖. Acredita-se, 

na realidade, que essas faixas de terras eram terrenos ―ociosos‖ que tinham a função de 

―retenção de valor‖. Possivelmente, as glebas, situadas a oeste da Avenida Perimetral (1M, 

2M, 3M, 4M e 5M), teriam objetivos análogos, não obstante, foram ocupadas por 

assentamentos precários que demarcam atualmente as diversas singularidades do Vicente 

Pinzón.  

Ainda examinando as plantas cedidas pela SEINF/PMF, o bairro De Lourdes 

possui 60 quadras e 24 áreas verdes distribuídas nos seus cinco loteamentos que compõem a 

https://www.sinonimos.com.br/observa-se/
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sua configuração espacial. O Outeiro apresenta a maior extensão territorial e o Colina dispõe 

de um número significativo de áreas verdes, nas quais estão dispostas ao final de suas ruas 

cul-de-sac (ruas sem saída em formato de T).  

Os loteamentos Outeiro, Outeiro II, Colina e Alto da Boa Vista seguem um 

padrão reticular, proporcionando um melhor aproveitamento e ocupação dos terrenos e são 

formados, majoritariamente, por quadras largas e alongadas de 250m x110m, 250m x80m ou 

215m x 60m (MAPA 26). Por efeito da irregularidade da topografia do sítio (declividade 

acentuada), o loteamento da gleba M6 assume um traçado orgânico com quadras assimétricas 

e de dimensões variadas, incluindo algumas vias sem saída com alargamento circulares no 

fim. 

As pequenas glebas L, K, J, I, H, G e G1 e partes da D, E e F também abrangem o 

bairro De Lourdes e, em sua maioria, fazem parte do empreendimento La Maison Buffet 

Dunas, pertencente à Família Fiuza.  Nessa área, não se observa a abertura de arruamentos e 

há grandes lotes sem edificação. Trata-se, na prática, de um enorme quarteirão, com 700 

metros de comprimento no sentido norte-sul, que restringe a integração espacial junto às 

quadras adjacentes e dificulta a acessibilidade aos loteamentos localizados no setor oeste do 

bairro De Lourdes.  

Na década de 1970, foram feitos vários registros de desmembramentos do 

loteamento Outeiro II, com a produção de quadras menores (100x100) e alguns quarteirões 

com forma trapezoidal ou em triângulo nas proximidades da Avenida Luís Vieira e da 

Avenida Santos Dumont. Supõe-se que estes desmembramentos são resultados do aumento da 

valorização dos lotes e do adensamento das áreas próximas aos principais eixos viários. 

Muitos desses grandes quarteirões são tomados por apenas uma unidade residencial (mansões) 

ou condomínios residenciais horizontais de alto padrão. 

Contudo, não se pode deixar de mencionar que o poder municipal foi 

extremamente complacente ao permitir o parcelamento de solo urbano em terrenos 

inadequados, como no caso das dunas móveis da Praia do Futuro, incluindo porções de grande 

declividade nos quais se observa enormes muros a contornar as residências e condomínios 

horizontais de alto padrão. A altitude e declividade elevadas, do bairro De Lourdes, exigem 

uma engenharia de construção sofisticada e grandes investimentos e, ao mesmo tempo, 

reforçam uma exclusividade espacial e diferenciação das áreas do seu entorno (FIGURAS 44 

e 45). 

  

https://www.sinonimos.com.br/apresenta/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rua
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Figura 44 – Muros elevados do bairro De Lourdes e comunidade do Luxou ao Fundo 

 

 Fonte: Freitas (2018). 

 

Figura 45 – Residências com muro elevado no bairro De Lourdes 

 

    Fonte: Freitas (2018). 

 

Posto isto, a formação do bairro De Lourdes é reflexo da extensão da malha da 

cidade e relaciona-se à apropriação dos espaços loteados, representando uma segunda etapa da 

mobilidade residencial das camadas de renda média e alta ao longo da Avenida Santos 

Dumont. Como exposto, o espaço urbano do setor leste foi sendo organizado com intuito de 

atender as novas demandas das camadas de rendas superiores por parcelamentos destinados à 

habitação, num trecho relativamente próximo à centralidade da Aldeota e da Beira-Mar e com 

possibilidade de manutenção das práticas socioespaciais com os seus bairros de origem ou de 

seus familiares.  

Nessa lógica, uma parcela da elite fortalezense — de grande poder econômico, 

status social e influência política — encaminhou-se para o bairro De Lourdes. São 

https://www.sinonimos.com.br/posto-isto/
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empresários, grandes comerciantes, profissionais liberais de nível superior, advogados, 

médicos e promotores que decidiram construir grandes mansões nas dunas da Praia do Futuro.  

Observando-se a evolução do espaço construído do recorte espacial em debate e 

do seu entorno (MAPA 27), reconhece-se que a linha férrea, até o ano de 1974, era tida como 

um obstáculo físico ao crescimento horizontal da cidade de Fortaleza na direção leste, mas ela 

definitivamente foi transposta após a instalação do Hospital Geral de Fortaleza, da Cervejaria 

Astra e da construção do conjunto habitacional Cidade 2000.  

O local em que hoje se denomina bairro De Lourdes fazia parte de um imenso 

campo de dunas. No entanto, evidencia-se uma ocupação pioneira nas proximidades da 

Avenida Perimetral (loteamento do Sítio Cocó/Gleba 6M e desmembramentos L, K, J, I, H, G 

e G1) e da Avenida Santos Dumont (loteamento Outeiro II) no início da década de 1980. É 

perceptível, até este tempo, a elevada ociosidade das quadras centrais, mas a implantação do 

Parque da Lagoa do Papicu, em 1981, em área cedida pelo Grupo J. Macedo e cuja 

implantação se daria pela prefeitura Municipal de Fortaleza (COSTA, 1988), incidirá na 

valorização e ocupação dos loteamentos do De Lourdes.  

Mapa 27 – Evolução da ocupação do bairro De Lourdes e entorno

 

 Fonte: Silva, R. (2019). Organizado pelo autor. 
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Na década de 1990, intensifica-se a apropriação dos fracionamentos retidos para 

especulação com a construção e venda de unidades residenciais por empresas imobiliárias, 

evidenciando a imbricação do capital imobiliário e financeiro. De 1994 a 2004, há um 

aceleramento do ambiente construído na parte leste dos loteamentos Outeiro, da Colina e Alto 

da Boa Vista, visto como reflexo da movimentação do setor imobiliário rumo aos bairros 

Papicu e Cocó, nos quais são marcados pela oferta de condomínios verticais e presença de 

estabelecimentos de comércios e serviços.  

No ano de 2005, a área posta em relevo torna-se, de fato, um bairro do município 

de Fortaleza, sendo oficializado com a Lei 8.945/2005, a qual foi sancionada pela Prefeita 

Luiziane Lins, tendo seus limites definidos pelo decreto 11.857, em 11 de julho. O projeto, 

enviado a Câmara Municipal de Fortaleza, é de responsabilidade do Vereador Marcus 

Teixeira, filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB (DOURADO, 

2014). Contudo, a iniciativa do padre Dourado — em agrupar fiéis durante a realização das 

missas no Colégio Geo-Dunas, depois edificar uma capela e posterior construção da Igreja de 

Nossa Senhora De Lourdes, em1998 — consolidará a identidade dessa comunidade, tornando-

se a sede da Paróquia de Senhora De Lourdes através do decreto nº004/2000. O Padre 

Dourado (2014, p.70) detalha este percurso da seguinte maneira: 

 

A afluência às missas dominicais no Geo Dunas foi imediata [...] A comunidade 

formada nas Missas da Igreja da Paz deslocou-se para a Praia do Futuro. E assim, 

apareceu para todos a necessidade da construção de uma Igreja. Tornou-se clara a 

missão divina – Construir a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes. 

 

No decorrer das últimas duas décadas, o bairro passou por intensas 

transformações. Concebe-se que tais mudanças se intensificaram nos anos de 2000, em face 

da sua oficialização enquanto unidade política-administrativa, da reestruturação do mercado 

do imobiliário e do maior desenvolvimento comercial ao longo da Avenida Santos Dumont. 

Esta se constitui num corredor terciário que integra os bairros do setor centro-leste e 

concentra grandes equipamentos privados polarizadores dessa parte da cidade como o 

Shopping Rio Mar, a Unifanor e grandes supermercados, por exemplo, o Center Box e Pão de 

Açúcar.  

Dado os condicionantes históricos e socioeconômicos, assim como os contrastes 

de uso e ocupação em relação aos espaços do entorno imediato, o bairro De Lourdes 

conservou um padrão residencial unifamiliar de alto padrão e de baixa densidade para 

determinados segmentos de elevada renda que buscam por lotes maiores para construir suas 

mansões, amenidades ambientais, status e exclusividade social. 
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 A partir dos anos 2000, sob a égide da insegurança urbana e das novas dinâmicas 

de produção imobiliária, vem ocorrendo a apropriação das quadras vazias com a implantação 

de conjuntos residenciais murados e vigiados: os condomínios residenciais horizontais e 

verticais. A proteção advinda desses enclaves residenciais surge como uma resposta à 

violência e inseguridade urbana na cidade de Fortaleza, o que tem reforçado o isolamento 

socioespacial dos moradores do bairro De Lourdes. Conjuntamente, o fator localização, a 

paisagem marítima, a proximidade da Lagoa do Papicu e um bom número de praças são 

qualidades diferenciais na sua valorização imobiliária. 

Portanto, o desenvolvimento da produção do espaço do bairro De Lourdes decorre 

das mudanças socioespaciais, econômicas, históricas e de planejamento que acentuaram a 

preeminência do crescimento horizontal no sentido centro-leste da cidade de Fortaleza. 

Durante esse processo, o poder público e a iniciativa privada asseguraram condições 

favoráveis à produção de loteamentos, desmembramentos e edificações. Por isso, o recorte 

espacial se originou de alguns pequenos loteamentos oriundos de glebas não parceladas do 

Sítio Cocó, mas a sua localização privilegiada e as condições naturais vão mantê-lo como área 

de uso predominante unifamiliar para os grupos de elevada renda. As mansões, o Buffet La 

Maison e as igrejas especificam a sua paisagem, porém, a demarcação de fronteiras físicas e 

simbólicas separa a população do bairro De Lourdes das comunidades do seu entorno.  

As estratégias de distanciamento social, viabilizadas pela oferta de serviços de 

segurança residencial e seu produto mais aprimorado, o condomínio residencial horizontal, 

permitiram a fixação de novos segmentos de médio e alto poder aquisitivo em proximidade 

espacial com assentamentos precários no setor centro-leste da cidade. Mas a intensificação da 

diferenciação socioespacial, alicerçado na implantação de enclaves residenciais, permite 

averiguar uma fragmentação socioespacial nesse trecho da cidade.  

 

4.2 Fragmentação socioespacial no bairro De Lourdes 

 

Os condomínios horizontais de porte médio, cercados por muros e/ou grades e 

complementados por aparatos de segurança, compõem o padrão prevalecente de enclave 

residencial implantado no bairro De Lourdes e trazem sérios impactos físico-espaciais e 

sociais no intraurbano. Embora a presença desse tipo de enclaves residencial também seja 

verificada no bairro Manuel Dias Branco e na Praia do Futuro II, os conjuntos residenciais 

unifamiliares são infrequentes no setor leste da cidade de Fortaleza, visto que nesta zona 

predominam os condomínios verticais do tipo I e II. Como consequências, tais padrões 

https://www.sinonimos.com.br/infrequente/
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residenciais tendem a diminuir o uso dos espaços públicos e reforçam a utilização das áreas de 

uso coletivo intramuros, promovendo uma segmentação espacial extensiva e uma autonomia 

significativa em relação ao restante da cidade. 

A datar da década de 2000, o surgimento de conjuntos unifamiliares horizontais 

no bairro De Lourdes segue uma tendência de expansão da oferta de conjuntos residenciais 

fechados e providos de sistemas de segurança/vigilância no setor sudeste e nos espaços 

circundantes ao município de Fortaleza. Nesse âmbito, a averiguação das imagens de satélite 

do Google Maps indica que, até o ano de 2003, inexistia enclave residencial do tipo 

condomínio horizontal nesse trecho da cidade. Já no ano de 2007, identificam-se os primeiros 

condomínios unifamiliares (Condomínio Santorini, Condomínio Villagio Portal Dunas, 

Condomínio Village Atlântico e Condomínio Village Del Maré) nas proximidades da Lagoa 

do Papicu e da Paróquia de Nossa Sra. De Lourdes. 

No presente momento, encontram-se instalados quinze conjuntos residenciais 

murados e de acesso restrito. Desse total, treze são enclaves residenciais horizontais e apenas 

dois enclaves residenciais verticais, porém, ambos os tipos colaboram na intensificação das 

diferenciações socioespaciais em relação às comunidades do entorno do recorte espacial em 

análise. Há alguns ―vazios urbanos de reserva‖ que deverão ser utilizados na implementação 

de novos projetos imobiliários. Em consequência, nota-se uma tendência de aceleramento da 

construção de condomínios verticais do tipo I no trecho que abrange a Rua Gothardo Moraes 

e a Avenida Santos Dumont, próximo à Igreja de Jesus Santos dos Últimos Dias, como já foi 

anteriormente explanado (MAPA 28).  
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Mapa 28 – Tipologias dos enclaves fortificados do bairro De Lourdes 

 

    Fonte: Silva, R. (2019). Organizado pelo autor. 

 

O consumo desses produtos imobiliários é viabilizado por meio de artifícios de 

marketing utilizados pelos agentes imobiliários, nos quais exaltam uma nova forma de morar 

que traz as subsequentes condições: qualidade ambiental e de vida, forte apelo à proximidade 

aos espaços marítimos, conforto e status social, valorização econômica pelo fato de ser um 

dos locais com o metro quadrado mais caro da cidade de Fortaleza e lugar de residência de 

grandes representantes da elite local.  

Não obstante, o aumento das ocorrências de homicídios, roubos e furtos, na 

cidade de Fortaleza, ao mesmo tempo em que oportuniza a proliferação do sentimento de 

medo e da sensação de insegurança, converte-se numa justificativa persuasória na 

(re)estruturação das práticas socioespaciais  dos moradores, do padrão das residências e da 

organização do espaço intraurbano do bairro De Lourdes.  

À vista disso, as características dos enclaves residenciais têm sido moldadas em 

função da insegurança urbana, com edificações protegidas por grades, câmeras, alarmes e 

cercas elétricas. As medidas de segurança vão desde o precípuo fechamento dos 

agrupamentos residenciais unifamiliares por muros e/ou cercas, do controle do acesso por 

guarita, da instalação de câmeras que monitoram a circulação de pessoas (até mesmo nas 

https://www.sinonimos.com.br/a-vista-disso/
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imediações do perímetro murado) e de patrulha realizada por equipes de vigilância privada 

nas vias públicas. 

Consequentemente, a produção de condomínios horizontais denota uma enorme 

restrição à acessibilidade urbana nesse espaço da cidade. Normalmente, eles têm um acesso 

principal (a portaria) que monitora a entrada e saída dos seus moradores e restringe a 

passagem de visitantes, que apenas é consentida mediante prévia identificação e posterior 

autorização de entrada. Como interpreta Fernandes (2009), a restrição do acesso é um dado 

basilar do isolamento social das camadas abastadas e na forma de proteção do modelo de 

moradia pautado no conforto e segurança, resultando num nível elevado de controle social e 

cerceamento da transitabilidade a determinados lugares da cidade, podendo se estender aos 

logradouros públicos. 

Além disso, os impactos físico-espaciais relacionam-se a baixa permeabilidade 

urbana e visual em função da imposição de barreiras físicas que circundam os enormes 

quarteirões do bairro De Lourdes. Para um melhor esclarecimento desses aspectos, De Paoli 

(2014, p. 33-34) analisou a qualidade ambiental na produção de projetos habitacionais, 

elegendo o quarteirão, o lote e a rua como os elementos estruturantes do espaço urbano, pois: 

 

A rua é o suporte para múltiplos usos e não pode ser vista somente como elemento 

de circulação de veículos e pessoas, pois, quando estão bem relacionadas com o 

espaço construído, acabam se transformando em sua complementação, se 

transformam no complemento do lote e dos quarteirões que elas definem, compondo 

o tecido urbano. 

 

Dessa maneira, um dos elementos centrais desse tipo de análise é a 

permeabilidade urbana, na qual pode ser compreendida como um arranjo espacial facilitador 

ou inibidor da integração entre os espaços públicos e privados. Em consonância com o 

pensamento de Jacobs (2009) sobre a necessidade de se ter quadras curtas para manter a 

vitalidade urbana, De Paoli (2014) assevera que quarteirões menores e sem obstáculos físicos 

oferecem mais alternativas de percursos, ou seja, melhor mobilidade e segurança aos 

pedestres e veículos nas cidades. 

No caminho contrário a esse princípio, grande parte dos agrupamentos 

habitacionais unifamiliares é de porte médio e ocupa quadras largas e compridas (250m 

x110m ou 210m x 80m). Em vários desses quarteirões foram implantados enclaves 

horizontais que ultrapassam o tamanho de 12.411m² como o Condomínio Village Del Mare 

(16.324,91 m²), Condomínio Dunas (13.828,61 m²), Condomínio Estrela do Mar (13.467,71 

m²), Condomínio Ilhas Oceânicas (13.369,11) e Condomínio Village Atlântico (12.962,74m²). 

Os condomínios de pequeno porte Santorini e Stellarium Prime Maison dispõem de traçados 

https://www.sinonimos.com.br/transitabilidade/
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irregulares. Como especificidade, tem-se o Condomínio Brisas Marinhas que assume um 

formato de T, já que os lotes de esquinas de sua quadra estavam ocupados por casas de alto 

padrão (MAPA 29).  

 

Mapa 29 – Áreas dos condomínios horizontais do bairro De Lourdes 

 

     Fonte: Elaborado por Freitas e Lima (2018). 

 

Nessa situação, os grandes quarteirões murados do bairro oferecem menos 

alternativas de percursos e privilegiam a circulação de veículos particulares. Por conta dessas 

características e dimensões dos seus perímetros murados, impõe-se uma forte segmentação 

espacial do tecido urbano e uma sobrecarga dos fluxos de veículos nos arredores. Ademais, as 

grandes extensões impermeáveis alargam as rotas e dificultam o acesso de trabalhadores e 

moradores das comunidades do entorno aos meios de transporte coletivo. 

As enormes quadras muradas dos condomínios horizontais afetam a 

permeabilidade urbana no que diz respeito às relações entre o domínio privado e as áreas 

públicas. As fachadas das residências estão voltadas para as suas ruas internas dos 

empreendimentos murados, substituindo a vigilância natural por um sistema de 

monitoramento privado. Esse tipo de impacto físico-espacial é potencializado em razão da 

justaposição de dois ou mais condomínios horizontais, já que em alguns trechos 
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desenvolvem-se ―grandes porções fechadas‖, nas quais se projetam apenas vias de 

circulação/passagem entre os muros dos enclaves residenciais, eliminando a possibilidade de 

ver e ser visto, como sugere Jacobs (2009). Daí que a paisagem urbana gerada passa a 

sensação de ser uma composição de ―espaços vazios‖ e inseguros, assemelhando-se aos 

lugares topofóbicos pontuados por Tuan (1980) (FIGURAS 46 e 47). 

 

Figura 46 – Muro alto em um condomínio horizontal no bairro De Lourdes – Fortaleza -CE 

 

 Fonte: Freitas (2017). 

 

 

Figura 47 – Muro e cerca elétrica em um condomínio horizontal no bairro De Lourdes – 

Fortaleza 

 

Fonte: Freitas (2017). 
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Nota-se uma baixa conectividade espacial do sistema viário do bairro De Lourdes 

em relação ao trecho fronteiriço ao bairro Praia do Futuro (próximo da Av. Trajano de 

Medeiros) e melhor integração às áreas adjacentes da Av. Santos Dumont e Av. Luís Vieira. 

Nessa lógica, o recorte espacial em análise tem se particularizado por uma fragmentação 

diferenciada imposta por condomínios horizontais de médio porte, implantados dentro da 

malha urbana convencional e que ocupam quase ou totalmente quadras inteiras. 

Além disso, esses agrupamentos residenciais unifamiliares de porte médio 

possuem um elevado grau de independência em referência ao restante da cidade. Na maior 

parte dos casos, são enclaves fortificados de alto padrão que contam com áreas residenciais 

monitoradas e de uma ampla variedade de equipamentos de lazer e serviços. 

No entanto, a produção de condomínios horizontais de alto padrão atende a 

demanda de um segmento social restrito e seletivo, sobretudo destinado aos estratos de 

maiores rendimentos da sociedade fortalezense que desejam ter empreendimentos residenciais 

que ofereçam exclusividade social, privacidade, qualidade ambiental e segurança. Sobre essa 

questão, é importante ressaltar que os enclaves residenciais localizados nas áreas periféricas: 

 

Além de serem distantes, segregados e seguros, supõe-se que os condomínios 

fechados sejam universos autocontidos. Os moradores devem ter a seu dispor quase 

tudo o que precisam para que possam evitar a vida pública da cidade. Para tanto, os 

equipamentos de uso coletivo transformam muitos condomínios em sofisticados 

clubes (CALDEIRA, 2000, p. 267). 

 

Alas (2013, p. 13) designa o modelo de empreendimento residencial, lançado com 

vasta oferta de espaços de lazer, na RMSP, de supercondomínios ou ―condomínios clube‖. 

Estes tentam reproduzir espaços típicos da cidade contemporânea, pois entre as torres isoladas 

dos apartamentos estão assentados ―os mais diversos equipamentos, como praças temáticas, 

bulevares e espelhos d‘água que recriam, intramuros, estruturas típicas de um espaço público 

ideal‖.  Nesse caso, é oferecida ao morador a comodidade de uma ampla área de lazer dentro 

de um espaço seguro e monitorado, evitando os riscos e incertezas da cidade. 

Nesse sentido, alguns atributos presentes nos condomínios horizontais de alto 

padrão investigados, semelham-se aos percebidos nos condomínios clube nos quais 

respondem às novas demandas da sociedade que passa a supervalorizar a disponibilidade dos 

espaços de uso comum, incluindo áreas verdes, equipamentos de lazer e esporte dentro de um 

ambiente seguro e monitoramento 24h por dia. Sob a alegação da segurança, do conforto e da 

tranquilidade, há uma demasiada valorização da esfera coletiva privada, que além de abranger 

espaços comuns tradicionais como piscina, playgrounds e áreas verdes, vários desses 

https://www.sinonimos.com.br/na-maior-parte-dos-casos/
https://www.sinonimos.com.br/na-maior-parte-dos-casos/
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empreendimentos incluem uma grande diversidade de outros equipamentos para realização 

das atividades de lazer, prática de esporte e convivência que, anteriormente, eram realizadas 

fora dos limites murados. 

Para Janoschka e Glasze (2001), esses aspectos são qualidades referentes à 

fragmentação social e implica uma redução drástica das atividades desenvolvidas em espaços 

públicos abertos e numa sociabilidade orientada para o interior dos perímetros murados e 

evitação do contato direto com grupos sociais diferentes do seu estilo de vida.  

Nessa perspectiva, os condomínios horizontais de luxo do bairro De Lourdes 

exibem uma notável autonomia em referência à cidade tradicional, em que se efetua o 

confinamento das áreas de lazer e a desvalorização do espaço público aberto e democrático. 

Constata-se a fixação de enclaves residenciais altamente autônomos numa área de localização 

privilegiada e de razoável facilidade de acesso a equipamentos urbanos.  

Por esse ângulo, para avaliação do nível de fragmentação socioespacial do recorte 

espacial em destaque foram selecionados dois empreendimentos de alto padrão: Condomínio 

Village Del Mare e Condomínio Stellarium Premium Maison (MAPA 30 e 31). Estes dois 

conjuntos de moradias muradas e vigiadas possuem traçados distintos e os impactos físico-

espaciais e sociais averiguados neles, preliminarmente, são maiores do que os encontrados em 

condomínios horizontais dos setores sudeste e sul da cidade de Fortaleza. 

O Condomínio Village Del Mare possui 19 unidades habitacionais distribuídas em 

16.325m² e foi um dos primeiros conjuntos residenciais murados e vigiados implantados no 

bairro De Lourdes, sendo que seu projeto é de autoria do Arquiteto Delberg Ponce de Leon. 

Sobre a concepção deste empreendimento residencial, Delberg Ponce de Leon, em entrevista 

concedida a Branco (2013), explana que a ideia inicial da proposta era de construir residências 

de custos equivalentes, mas que fossem restritas somente a 15 apartamentos térreos. Na 

realidade, tratava-se de projetar um tipo de condomínio horizontal que combinasse segurança, 

conforto (ampla área de lazer) e uma ―paisagem‖ de luxo que oferecesse casas personalizadas 

―de classe A para público de classe A‖. 

Ao ocupar quase a totalidade de uma quadra, o tamanho desse empreendimento 

impõe um trajeto longo que restringe a fluidez espacial e dissocia totalmente o agrupamento 

de lotes dos espaços públicos (ruas e calçadas), sendo estes utilizados basicamente para o 

deslocamento de veículos e cuja ausência de faixas de pedestres reflete, similarmente, o 

desinteresse em tornar a rua um suporte para usos múltiplos. Como reportado em trecho 

acima, o enorme quarteirão, delimitado por muros e no qual foi estabelecido o Condomínio 

Village Del Mare, oferece poucas escolhas de caminhos às pessoas que desejam sair em 
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direção a outros pontos do próprio bairro, tornando-se o principal motivo da pouca vitalidade 

urbana local, pois o número de lotes com entradas e saídas diretas para o espaço público é 

ínfimo.  

Além do padrão básico de itens de lazer encontrado em conjuntos residenciais 

horizontais e verticais de acessos exclusivos dos condôminos — deck com churrasqueira, 

piscina e playground — tal enclave residencial porta uma expressiva área de uso coletivo de 

domínio privado. Em seus domínios encontram-se salão de festas, campo de futebol com 

grama sintética, quadra poliesportiva, piscinas para adultos e crianças, academia, salas de 

jogos, sauna, praças e jardins gramados e um expressivo espaço de cooper de 500m que 

contorna a áreas residencial. A organização espacial do condomínio conta com uma grande 

área verde na parte central, contornada por casas térreas. Ao projetar o Villagio Del Mare, 

Delberg Ponce de Leon deu ênfase a um desenho urbano que aumentasse a sensação de 

segurança num espaço já bastante protegido, então: 

 
Uma solução que outros condomínios desprezam que é o item segurança... Foi 

reforçado por uma rua, uma viela paralela, interna ao muro, se ressalte bem muitos 

condomínios não fazem isso. Hoje se houver qualquer invasão do condomínio 

Villagio Del Mare, a pessoas cai em uma área pública... Assim, as câmeras de 

vigilância e as pessoas, da vigilância em geral, têm acesso ao agressor. Um detalhe 

que estou lembrando, é que alguns condomínios, as casas, estão [...] com os fundos 

voltados para a rua. Se um invasor atravessar a barreira do muro cai dentro do lote, 

isso é uma preocupação porque o invasor passa a atuar dentro de um lote só. No 

nosso caso, esta preocupação, o espaço interno é ligado ao tráfego, é uma rua, que é 

de passagem dos veículos. Tirando os carros, foi pavimentada com pedra 

portuguesa, que permite o cooper diário dos moradores, quer dizer, ficou uma coisa 

interessante porque além da segurança, do fluxo de veículos, ela passou a ser 

também um equipamento de lazer. [...] Praticamente considero de grande valia a 

pista de Cooper que deve ter em torno de 500m [...] Duas voltas dá um km... 

(DELBERG apud BRANCO, 2013, p. 125-126). 

 

 

Desse modo, os enclaves residenciais do bairro De Lourdes foram planejados com 

base numa estética do medo e da insegurança urbana e privilegiam o espaço privado em 

detrimento do público e a sua configuração, como demonstrado no desenho do Villagio Del 

Mare, expõe a intencionalidade em incorporar o componente da insegurança urbana ao 

marketing imobiliário. 

A marca particular deste e de outros condomínios horizontais do bairro De 

Lourdes é o elevado confinamento social que se contrapõe as práticas socioespaciais 

realizadas em espaços públicos abertos (ruas, praças e parques). Por isso, a valorização da 

esfera coletiva dos condomínios horizontais para setores de alta renda da sociedade denota 

uma forte limitação do espaço de vida ao local de residência. Quase todos os enclaves 

residenciais do recorte espacial em questão trazem uma organização espacial composta de 



190 
 

 

casas térreas em torno de uma área central (área verde ou conjuntos de equipamentos nos 

espaços de uso comum). É dada uma grande ênfase aos espaços destinados ao convívio social, 

nos quais podem ser livres ou cobertos e variam conforme o tamanho e o público alvo. No 

caso do bairro em análise, seus enclaves residenciais contam com um quantitativo reduzido de 

unidades habitacionais em comparação com o tamanho das áreas de uso comum exclusivo dos 

moradores, algumas delas chegam a possuir mais 40 equipamentos de lazer e serviços.  

Por conseguinte, a maior autonomia desses enclaves residenciais, o afastamento 

dos espaços públicos da cidade e a dissociação do entorno imediato têm se dado pelo 

enclausuramento das atividades de lazer dentro dos perímetros murados, reduzindo a 

possibilidade de trocas e encontros entre grupos sociais diferentes, em função do predomínio 

das interações entre iguais nos espaços socioeconômicos homogêneos. É, de certa forma, uma 

contradição visto que a área em estudo apresenta uma quantidade excepcional de áreas verdes, 

mas o medo e a insegurança urbana fazem com que estes espaços não sejam apropriados até 

mesmo pelos moradores do bairro De Lourdes, já que parcela considerável de sua 

sociabilidade está restrita aos limites dos conjuntos residenciais murados e vigiados. 

De um lado, a autonomia desses empreendimentos em relação ao restante da 

cidade resulta num apreciável número de atividades de lazer, esporte e convivência 

disponíveis nos condomínios de luxo do bairro De Lourdes. De outro, a sua localização 

possibilita o acesso rápido aos grandes equipamentos e pequenos centros de consumo. Sendo 

assim, há relações de independência e complementaridade dos enclaves residenciais com os 

de comércio e serviços, porém, estas interações são altamente seletivas. Dessa maneira, os 

espaços de consumo segmentado, parafraseando Dal Pozzo (2015), orientam as práticas 

socioespaciais dos moradores dos enclaves residenciais. As atividades de comércio e serviços 

podem ser exercidas em pequenos edifícios comerciais (mall), grandes lojas, hipermercados, 

supermercados e fundamentalmente em shopping Centers, como o Iguatemi e Shopping Rio 

Mar. 

O condomínio horizontal Stellarium Premium Maison, instalado na porção oeste 

do bairro De Lourdes, possui 7.080m e traz diversos tipos de usos nas áreas comuns. Ele 

conta com um desenho orgânico adaptado à irregularidade do relevo das dunas da Praia do 

Futuro, estabelecendo-se uma fragmentação físico-espacial e social significativa. Já o 

isolamento do convívio social de seus moradores é garantido por um número expressivo de 

equipamentos de lazer: quadra de squash, piscina com raia, banheira com hidromassagem, 

sauna a vapor, espaço de convivência, playground, salão de festas, salão de estar com home 

cinema, espaço fitness, american bar, salão de jogos, dentre outros.   
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À vista disso, em consonância com os novos comportamentos dos 

consumidores
42

, os agentes imobiliários consolidam o aumento do porte dos 

empreendimentos, dos lotes e da diversificação dos espaços destinados às atividades de lazer 

e serviços como atributo de distinção social e/ou entre os empreendimentos residenciais. 

Segundo Alas (2013), ao aglutinar os espaços livres existentes nos antigos projetos 

condominais e reduzir os espaços residuais (sem utilidade) deixados por estes, os atuais 

empreendimentos de acessos controlados proporcionam a ampliação e a valorização dos 

espaços e equipamentos de lazer/serviços das áreas de uso coletivo. 

O resultado tem sido o desenvolvimento de num escasso vínculo orgânico de 

relações entre os moradores dos enclaves residenciais com o seu entorno imediato que, por 

sua vez, intensifica-se pela baixa variação de uso intrabairro e na indisponibilidade de paradas 

de ônibus e faixas de pedestres próximas do condomínio horizontal posto em destaque. Nas 

imediações do Condomínio Stellarium Premium Maison, percebe-se uma maior variação de 

usos proporcionada pela proximidade com a Avenida Luís Vieira, contudo, a topografia e a 

pouca integração espacial tornam-se obstáculos à acessibilidade, denotando uma configuração 

espacial bastante restritiva à movimentação de transeuntes. 

Logo, a fragmentação urbana é pautada fundamentalmente em espaços 

autossegregados que tendem a homogeneidade social, elevada autonomia, isolamento do 

convívio social e intensificação da diferenciação socioespaciais entre o bairro De Lourdes e as 

comunidades do entorno. Por conta disso, a implantação de condomínios residenciais e 

verticais resultou numa forte segmentação do tecido socioespacial, consubstanciando uma 

exacerbação da segregação em relação ao conjunto da cidade, onde se desenvolve um tecido 

urbano consolidado e altamente fragmentado. 

Portanto, esses enormes condomínios horizontais restringem a acessibilidade e/ou 

permeabilidade urbana. A instalação de fragmentos autônomos manifesta uma acentuada 

separação social e espacial entre os segmentos de alto e baixo poder aquisitivo. Isto sugere 

uma redefinição da forma tradicional de segregação (centro-periferia) porque os habitantes da 

comunidade da Paróquia Nossa Senhora De Lourdes estão bem próximos dos espaços sócio-

segregados circunvizinhos, mas o estabelecimento barreiras físicas e sociais impõe um 

distanciamento social excessivo. Então, atesta-se uma intensificação da segmentação 

socioespacial advinda da combinação de estratégias de segurança/vigilância residencial, de 

controle e contenção sócio-territorial. 

                                                           
42

 As mudanças de comportamentos dos consumidores podem ser detectadas em briefings feitos por consultorias, 

empresas de marketing e comercialização (ALAS, 2013). 
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Mapa 30 – Avaliação dos impactos físico-espaciais e sociais do condomínio horizontal Stellarium Premium Maison, De Lourdes, Fortaleza-CE 

 

     Fonte: Elaborado por Freitas, Lima e Silva, R. (2019). 
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Mapa 31 – Avaliação dos impactos físico-espaciais e sociais do condomínio horizontal Village Del Mare, De Lourdes, Fortaleza-CE 

 
      Fonte: Elaborado por Freitas, Lima e Silva, R. (2019). 
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4.3 Fragmentação sócio-territorial: estratégias de controle e contenção sócio-espacial 

 

A fragmentação presenciada no bairro De Lourdes é bastante acentuada, uma vez 

que o isolamento socioespacial dos seus moradores se concretiza numa combinação peculiar 

de segurança/vigilância residencial e estratégias de controle sócio-territorial do seu espaço. 

Há uma afluência de enclaves residenciais, mansões e espaços públicos protegidos por 

guardas de empresas de segurança privada e o uso de diversas estratégias de prevenção de 

crimes, denotando uma nova qualidade de segregação baseada no uso de artifícios de 

contenção sócio-espacial e na criação de um amplo espaço de lazer e serviços exclusivo.  

De início, deve-se atentar para o fato de que o tipo de exclusivismo socioespacial 

dos moradores desse recorte administrativo do município de Fortaleza é uma forma particular 

de segregação, na qual se assemelha à fragmentação do tecido sociopolítico-espacial 

(SOUZA, 2000, 2008) ou fragmentação político-territorial (JANOSCHKA & GLASZE, 

2003). Com ponto de vista semelhante, Zandonadi (2008) investigou a fragmentação sócio-

político-espacial que é caracterizada pela substituição dos serviços essenciais, de 

responsabilidade da municipalidade, por atividades desenvolvidas pelas empresas privadas na 

cidade de Marília-SP. Para esta situação, é mais acertado usar a categoria fragmentação sócio-

territorial, visto que serão evidenciadas, no presente contexto, as formas de controle dos 

espaços utilizadas por uma população que busca incessantemente por serviços de segurança e 

vigilância privada e, por conseguinte, acentua-se um distanciamento social com as populações 

do seu entorno e com o próprio restante da cidade. 

Desse modo, a concepção de fragmentação, aqui utilizada, caracteriza-se por uma 

ruptura brusca no tecido urbano, não necessariamente pontual, tendo muito a ver com os 

fundamentos e estratégias que norteiam a construção de espaços defensivos. Em cidades 

fragmentadas, os princípios de acessibilidade e circulação se encontram fortemente limitados, 

com uma tendência de restrição do direito de ir e vir e redução da possibilidade de encontros 

entre os grupos sociais diferentes, em que as áreas públicas do bairro De Lourdes, por muitas 

vezes, são trazidas para a esfera de influência privada.  

Remetendo a segurança na cidade, Jacobs (2000) sublinha que as interações entre 

as pessoas, desenvolvidas nas ruas e calçadas, fornecem vitalidade à vida pública nos espaços 

urbanos, sendo que estes são a própria razão de ser da urbe e refletem as suas características.  

Logo, a manutenção da segurança urbana é um componente fundamental para a 

vida pública nas cidades, uma vez que uma das qualidades essenciais do espaço aberto e 
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democrático é que as pessoas se sintam seguras e protegidas em meio a desconhecidos. Em tal 

caso, mesmo não explorando profundamente a questão atrelada à delinquência e 

criminalidade, Jacobs (2000) sugere elementos imprescindíveis para que se garanta a 

segurança das pessoas nas ruas: uma nítida separação entre espaço público e privado; a 

existência de uma vigilância constante (olhos para as ruas), ou seja, pessoas que fiquem 

sempre atentas aos movimentos de desconhecidos e a possibilidade de circulação de pessoas 

ininterruptamente em diferentes horários. O princípio fundamental, como já foi exposto, é que 

moradores de um bairro e transeuntes se sintam seguros e protegidos ao caminhar pelas ruas 

de uma cidade.  

Embora totalmente diferente das suas intenções e objetivos originais, a obra de 

Jacobs (2000) influenciou estudos sobre a insegurança urbana ou teorias criminológicas. Uma 

das mais proeminentes pesquisas sobre a relação do desenho urbano e criminalidade foi o 

livro Defensible space: crime preventiont through environmental design (Espaço defensável: 

prevenção do crime pelo desenho ambiental), do arquiteto Oscar Newman, publicado 

inicialmente, em 1972. Essa obra sinaliza o estabelecimento de subdisciplina criminológica 

que passou a ser chamada por muitos de "Prevenção de Crimes Através do Desenho Urbano" 

ou CPTED.  

Ao contrário de Jacobs (2000), Newman (1996) negligência as interações entre os 

grupos diferentes em áreas públicas e incentiva a criação de um espaço defensável mediante o 

controle dos locais próximos às habitações dos moradores. Por esse motivo, modificações no 

desenho urbano podem trazer praças, calçadas e ruas para a esfera de domínio privado e, muito 

provavelmente, leva a diminuição da incidência dos delitos. 

A descrição das ideias de Jacobs (2000) e Newman (1996) apresenta duas 

concepções teóricas que mais influenciaram a produção do espaço urbano contemporâneo no 

contexto de aumento da criminalidade violenta e da inseguridade urbana. Pioneiramente, seus 

nomes vinculam-se a uma forma de programa conhecido como Crime Prevention Through 

Environmental Design (CPTED). De forma sintética, os modelos teóricos desta abordagem 

baseiam-se nos seguintes princípios e estratégias basilares: controle do acesso; vigilância 

natural (ver e ser visto); e, reforço territorial; — manutenção dos espaços públicos; e, 

participação comunitária (RAU, 2005). Sobre a natureza do crime a partir da oportunidade e 

dos riscos de um infrator no momento de uma ação delituosa, Bondaruk (2007, p. 56) deixa 

claro que existe uma relação do ambiente físico com a possibilidade de ocorrência de delitos, 

pois: 

http://urbanidades.arq.br/2007/09/jane-jacobs-parques-de-bairro/
https://www.sinonimos.com.br/muito-provavelmente/
https://www.sinonimos.com.br/muito-provavelmente/
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A maioria dos crimes é cometida o delinquente vislumbra uma oportunidade que 

pode ser uma combinação de várias delas, como a facilidade acesso, lugares para 

escalar, ausência de uma definição clara entre espaço público e privado, iluminação 

insuficiente ou paisagismo que possa ocultar a presença de alguém. Quanto mais um 

delinquente se sente inseguro e vulnerável para agir, tanto menos provavelmente 

cometerá um delito.  

 

Nesse sentido, muitas dessas teorias, por vezes drasticamente modificadas de seus 

princípios originais, são readaptadas e postas em prática em projetos de segurança residencial, 

especialmente com a finalidade de garantir o controle do acesso por parte dos moradores (ou 

associação de moradores), denotando uma mudança no padrão de segregação e isolamento 

socioespacial.  

De modo geral, a arquitetura e o urbanismo com princípios defensivos encontram-

se tanto em casas familiares isoladas quanto nos padrões de condomínios residenciais 

horizontais e verticais. Por isso, mais importante do que os objetos, são as ideias, é a essência 

das ações materializada na forma de gestão dos espaços urbanos contemporâneos. 

Consequentemente, independente do padrão habitacional, a rejeição do convívio e de outras 

formas de relações entre grupos sociais diferentes, no espaço público, é o elemento norteador 

da exacerbação do atual modelo de segregação. 

Algumas dessas concepções podem ser verificadas no bairro De Lourdes, sendo 

este um exemplo excepcional das novas práticas socioespaciais pautadas no medo e no 

sentimento de insegurança e de uma concepção de fragmentação sócio-territorial que se 

caracteriza pela adoção de estratégias e mecanismos de controle (direta ou indiretamente) pela 

comunidade de modo a garantir o domínio dos principais acessos ao bairro; o aumento da 

vigilância e um reforço territorial com vista a reduzir a criminalidade e, ao mesmo tempo, 

pleitear uma maior exclusividade espacial. 

Nesse sentido, as ruas e praças do bairro De Lourdes são controladas e vigiadas 

por uma série de dispositivos e estratégias de contenção que impõem barreiras físicas e 

simbólicas (portarias, muros, grandes, cercas elétricas/concertinas de aços e câmeras de 

vigilâncias), nas quais asseguram a privacidade e trazem uma maior sensação de insegurança 

para seus habitantes ao restringir a circulação de desconhecidos ou ―suspeitos‖, desintegrando 

social e espacialmente a cidade. 

 Nos condomínios horizontais e verticais, circunscritos à área delimitada para 

estudo, foram identificados sofisticados complexos de vigilância e controle que ultrapassam 

os limites dos muros. Sendo assim, a segurança gerida por empresas privadas é mantida por 

um sofisticado sistema de proteção do perímetro murado que pode incluir portaria 24h, 

https://www.sinonimos.com.br/pleitar/


197 
 

 

câmeras de vigilância, sistema de alarme, guarita elevada com eclusa/ guarita blindada, 

portões eletrônicos, triagem de moradores e visitantes e ronda de viaturas nas vias públicas. 

Um dado intrigante desse recorte espacial é a apropriação privada das praças 

conformadas em ruas cul-de-sac. Este padrão de espaço público tem sua origem atrelada à 

proposta de subúrbio americano e, de fato, ele foi concebido com base na criação de unidades 

de bairro, cuja organização é feita para um número reduzido de casas unifamiliares com seus 

respectivos jardins, áreas recreativas e um paisagismo bucólico, procurando proporcionar um 

ambiente agradável aos seus habitantes. Ao mesmo tempo, tal desenho garante uma 

exclusividade para um grupo restrito de pessoas. Sobre essa questão, Lamas (2004) denomina 

de ―impasse‖ a forma espacial que produz um espaço semipúblico para o desenvolvimento 

das relações sociais em áreas residenciais suburbanas. Nessa lógica, o impasse pode ser visto 

como um reforço territorial deliberadamente planejado para o fechamento dos espaços 

habitacionais. 

Possivelmente inspirado nessa concepção, o traçado do loteamento Colina é 

bastante peculiar, pois ele dispõe de oito ruas sem saídas em forma de T, projetadas para 

findar em praças que medem 76,00m x 39,90m.  Os residentes dessas ruas sem saídas, 

também chamadas de ―fundo de saco‖ (cul-de-sac), usam artifícios ardis para trazer para a 

esfera privada as áreas coletivas de acesso irrestrito, já que o reforço territorial ostensivo, 

imposto pela instalação de grades, cercas vivas, pequenos blocos de concretos, paisagismos 

e/ou manutenção dos espaços públicos por iniciativas privadas, transforma as praças públicas 

do bairro praticamente em espaços semiprivados (MAPA 32, FIGURAS 48 e 49).  
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Mapa 32 – Apropriação privada de ruas sem saídas (cul-de-sac) no bairro De Lourdes 

 

     Fonte: Elaborado por Freitas e Lima (2019). 

 

 

Figura 48 – As ruas sem saídas como obstáculos à circulação no bairro De Lourdes 

 

Fonte: Freitas (2019). 
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Figura 49 – Estratégias de contenção sócio-espacial no bairro De Lourdes 

 

Fonte: Freitas (2019). 

. 

As ruas sem saídas dificultam a integração dos setores internos do próprio bairro 

De Lourdes, como se ver na Figura 49, na qual se constata a transposição das calçadas por 

veículos no intuito de delinear um trajeto mais curto. Por esse ângulo, o estabelecimento de 

grades e outros obstáculos físicos limitam enormemente à acessibilidade e à mobilidade na 

localidade em evidência. Por sua vez, ainda que se façam críticas ao traçado com ruas cul-de-

sac, ele tem a vantagem de produzir várias praças para a população, mas como se ver pelas 

imagens e depoimentos, o desenho original do loteamento Colina foi drasticamente 

modificado, ocorrendo a privatização ou permuta com outras áreas (ANEXO B)   

 

Figura 50 – Restrição à acessibilidade: caminho trilhado por veículos nas ruas sem saída do 

bairro De Lourdes 

 

  Fonte: Freitas (2017). 

. 
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Outro princípio característico da fragmentação sócio-territorial reside na capacidade 

dos moradores de gerenciar assuntos de interesses comuns e reivindicações particulares. 

Nessa concepção, as soluções para os problemas coletivos devem ser conduzidas por uma 

associação de moradores, ignorando, em grande parte, as diretrizes do poder público.  

No bairro De Lourdes, percebe-se a permuta e/ou complementação das ações do poder 

público municipal por serviços privados, principalmente pela atuação da Associação dos 

Moradores do Bairro Dunas em temas como urbanização, controle urbano, descarte de 

resíduos sólidos, integração de moradores e fundamentalmente segurança (ASSOCIAÇÃO 

DOS MORADORES DOS BAIRROS – AMDB, 2019).  

 Os condomínios residenciais horizontais são os expoentes de uma ordem privada 

interna que garante o controle do acesso e a imposição de regras de convivência intramuros, 

gerando uma privacidade e convívio social bastante limitado. A particularidade é que essas 

distinções se expandem para outros espaços da cidade, tendo como base os artifícios 

inspirados na CPTED, nos quais possibilitam maior controle territorial e exclusividade 

socioespacial. 

Ao se analisar a Lei Complementar n° 236 que dispõe sobre o Parcelamento, Uso 

e Ocupação, de 2017, verifica-se a inibição de várias atividades em razão da localização do 

bairro De Lourdes na Zona de Interesse Ambiental (ZIA) da Praia do Futuro. Desse modo, 

identificam-se restrições nos usos residenciais e diversos tipos de serviços (educação, 

oficinas, bancários, de utilidade pública) e quanto ao comércio varejista é vedada à 

implantação de atividades de comércio atacadista, hospedagem, institucionais e equipamentos 

para transporte públicos, dentre outros usos.  

Conforme consta no Relatório Fortaleza 2040, nesse trecho da cidade de Fortaleza 

não é constatada a disposição de serviços municipais de coleta de lixo, desobrigando a 

administração pública quanto à prestação de serviços dessa natureza. Analisando a 

distribuição das paradas de ônibus no Mapa 33, comprova-se a inexistência de pontos de 

embarque e desembarque de passageiros de transporte público, ficando estes limitados à 

Avenida Santos Dumont (Papicu), Avenida Dioguinho (Praia do Futuro) e Avenida Luís 

Vieira (próxima ao Vicente Pinzón). Isto implica numa ínfima integração da comunidade da 

AMDB com o seu entorno imediato. Além disso, atesta-se uma tentativa de isolamento social 

e a imposição de novos atributos a segregação socioespacial. 
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Mapa 33 – Localização das paradas de ônibus no entorno do bairro De Lourdes 

 

Fonte: Elaborado por Freitas e. Lima (2019). 

. 

 

Se por um lado, a indisponibilidade de linhas de ônibus é um fator ―positivo‖, pois 

desestimula a ação de grupos que poderiam praticar assaltos ou a presença de ―estranhos‖ no 

bairro, por outro, acarreta dificuldades para que os trabalhadores cheguem aos locais de 

trabalho: 

Joana Pereira da Silva trabalha como diarista para residências do bairro e confessa 

que já pensou várias vezes em trocar de emprego devido aos desafios para chegar 

aos locais de trabalho: ônibus e insegurança. "É complicado, a linha só passa ali em 

baixo, na Avenida Santos Dumont. Tenho que subir a duna, passando pelo perigo de 

ser assaltada", conta ela (DIÁRIO DO NORDESTE ONLINE, 2019). 

 

https://www.sinonimos.com.br/comparecer/
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Para solucionar um problema de ordem coletiva que é a insegurança no trajeto dos 

pontos de transporte público aos domicílios particulares, as empresas de segurança privada 

oportunizam os serviços de escolta armada de trabalhadores domésticos, familiares ou 

convidados até as residências.  

Outro indicativo de fragmentação sócio-territorial diz respeito justamente à 

substituição da segurança pública por empresas privadas. As ruas vazias, monótonas, vigiadas 

e protegidas por câmeras e viaturas, no bairro De Lourdes, demarcam uma nova relação entre 

espaço público e privado na cidade de Fortaleza. O policiamento das áreas é ostensivamente 

feito pela Empresa Servis Segurança, de propriedade do Luís Eduardo Girão. Esta instituição 

disponibiliza um projeto pioneiro denominado de Bairro Inteligente Servis (BIIS) que 

contempla a utilização de quatro viaturas, três pontos de vigilâncias (deliberadamente 

estabelecidas nas principais entradas do bairro), monitoramento colaborativo com câmeras 

compartilhadas e rastreamento opcional do veículo do morador até a suas residência. 

Para a gerente da AMDB, o complexo sistema de monitoramento e vigilância 

comunitária ostensiva, denominado de Condomínio Virtual, abrange 43 câmeras integradas a 

uma central de apoio, garantindo segurança 24 horas por dia para todo o perímetro da área do 

projeto, tendo um alerta especial para as nove entradas e saídas do bairro De Lourdes. Existe 

um software que permite o reconhecimento das placas de automóveis dos moradores e 

estranhos e com a possibilidade de solicitar um reforço na segurança, se caso necessário. A 

proteção desse local ainda é assegurada pela complementação da presença da Polícia Militar 

do Ceará (FIGURAS 51 e 52).  

Figura 51 – Ponto de vigilância no bairro De Lourdes 

 

  Fonte: Freitas (2017). 

https://www.sinonimos.com.br/instituicao/
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Figura 52 – Container de apoio da empresa Servis Segurança no bairro De Lourdes 

 

          Fonte: Freitas (2019). 

 

Todas essas ações proporcionam o aumento da vigilância e dificultam o acesso de 

indesejáveis ao bairro De Lourdes, desencorajando possíveis práticas delituosas nos seus 

limites, pois um invasor avaliará as possibilidades de riscos e êxitos antes de praticar assaltos, 

invadir um estabelecimento privado ou mesmo realizar sequestros. 

Segundo um dos entrevistados, os grupos que praticavam roubos, no De Lourdes, 

eram oriundos de outras locais da cidade, visto que os ―potenciais infratores‖, provenientes 

das comunidades do entorno, evitam praticar delitos nessa localidade por reconhecerem o seu 

forte esquema de segurança. No intrabairro, os delitos que mais preocupam os moradores são 

aqueles praticados no momento da entrada em seus domicílios, por isso, talvez cresça a 

demanda por serviços de escolta ou o uso de carros blindados.  

Muitas das ações e projetos assinalados seguem as recomendações da CPTED, 

como o reforço territorial das áreas públicas, vigilância e monitoramento constante para inibir 

possíveis crimes violentos no recorte analisado. Quanto mais pessoas compartilham um 

território, menos cada indivíduo pleiteia direitos sobre ele (NEWMAN, 1996). No caso em 

questão, o conjunto de estratégias traz as áreas públicas para influência privada, em que os 

residentes agem para mantê-las e controlá-las. 

Por isso, a fragmentação político-territorial, assinalada sob a forma de 

gerenciamento e administração privada em condomínios residenciais horizontais, adquire uma 
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nova dimensão ao proporcionar um controle sócio-territorial para um bairro de modo integral. 

Logo, essas estratégias denotam rupturas e a colocação de barreiras físicas e estratégias de 

reforço territorial/vigilância redefinem a segregação socioespacial, no qual se percebe um 

distanciamento social com proximidade física entre os moradores do bairro De Lourdes e as 

comunidades do entorno.  

 

4.4 A fragmentação social e mecanismos de distinção e constrangimento 

 

As práticas socioespaciais dos moradores do bairro De Lourdes se reduzem 

fundamentalmente às áreas de uso comum dos enclaves residenciais ou aos espaços de 

consumo segmentado da cidade, produzindo níveis diferentes de interação dessa localidade 

com as comunidades do seu entorno. Nesse âmbito, o sentindo de medo e a sensação de 

insegurança — real ou socialmente produzidos — e os novos negócios imobiliários 

promovem uma diferenciação mais acentuada desse espaço em referência do conjunto da 

cidade. A adoção de medidas ―cautelares‖ promove uma fragmentação social por meio de 

―olhar estigmatizante‖ sobre as populações circunvizinhas, reduzindo sensivelmente a 

possibilidade de diálogo e convivência entre os grupos sociais diferentes. 

De início, deve-se atentar para o fato de que o setor no qual está inserido o bairro De 

Lourdes é marcado pela heterogeneidade e pronuncia um quadro de contradições 

socioeconômicas e/ou desigualdade na disponibilidade de infraestrutura dos mais expressivos 

dentre as diferentes parcelas que compõem o espaço intraurbano da capital cearense. Sendo 

assim, o Mapa 34 que traça o índice de renda de Fortaleza (2010), elaborado por Raquel 

(2015) com base nos dados
43

do Censo Demográfico do IBGE (2010), permite identificar as 

áreas cuja desigualdade socioeconômica se manifesta numa escala mais reduzida, com um 

trecho mais a leste marcado por diferenciações internas mais bruscas, onde se encontram 

populações de altos rendimentos como Cocó (R$ 3295,32), De Lourdes (R$ 3211,09), Papicu 

(R$ 1476,65) e Manuel Dias Branco (1239,43), ao lado de outras caracterizadas por baixas 

rendas do Cais do Porto (R$ 393,02), Vicente Pinzón (R$ 684,18) e Praia do Futuro I (R$ 

824.95) (Figura 52).  

 

 

 

                                                           
43

 Na elaboração do índice de renda de Fortaleza, Raquel (2015) selecionou as variáveis que continham os 

responsáveis por domicílios com rendimentos de até dois salários mínimos e responsáveis por domicílios sem 

rendimento nominal. 
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Mapa 34 – Mapa do índice de renda de Fortaleza (2010) 

 

Fonte: Araújo (2015). 

 

No estudo da referida autora, as porções com índices de menores rendimentos são 

qualificadas como habitadas por populações em situação de média e alta vulnerabilidade, nas 

quais se evidenciam grande densidade populacional e ausência de ligação com a rede de 

esgoto ou fossa séptica. 

De outro modo, os dados revelados por Aldigueri (2015) demostram que a extensão 

posta em relevo também é um dos trechos de maior dinamização imobiliária da cidade de 

Fortaleza, tendo apresentado um número elevado de terrenos comercializados no interstício de 

2009 e 2015 e, em função disso, houve uma subida no valor do metro quadrado que no 

intervalo de análise variou de R$ 4000 a R$ 6000. Em tal caso, mesmo estando circundado 

por um grande complexo de assentamentos populares, o bairro De Lourdes registrou um dos 

maiores quantitativos de negociações de terrenos e unidades habitacionais nesse mesmo 

período, sobressaindo-se pela ―movimentação‖ dos antigos terrenos de especulação, cujas 

grandes dimensões e proximidade a importantes eixos viários do setor leste são atributos 

relevantes de valorização (MAPAS 35 e 36).  
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Mapa 35 – Terrenos comercializados entre 2009 e 2015, com preço de venda por m² 

 

Fonte: SEFIN/ITBI (2016). Elaborado por Aldigueri (2017). 

 

Mapa 36 – Mapa síntese esquemático da dinâmica do mercado de terras entre 2009 a 2015 

 
       Fonte: SEFIN/ITBI (2016). Elaborado por Aldigueri (2017). 
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Consequentemente, essa valorização favoreceu o aumento do preço dos terrenos com a 

chegada de empresas do setor imobiliário que vêm instalando diversos empreendimentos 

residenciais (condomínios residenciais horizontais e verticais) e comerciais numa zona de 

grande proximidade com os assentamentos precários, muitos dos quais tipificados de favelas.  

À vista disso, a homogeneidade socioeconômica do bairro De Lourdes contrasta com a 

enorme heterogeneidade do seu entorno e este, por sua vez, é resultado de múltiplas 

identidades forjadas ao longo do tempo como a comunidade dos Cocos, Morro do Sandras, 

Morro das Placas, Luxou, Pau Fininho, Lagoa do Coração, Lagoa do Gengibre e Favela 31 de 

março (Mapa 21 e Figura 53). Tais assentamentos populares surgiram durante o aceleramento 

da expansão horizontal da cidade para leste e ―de problema a ser extirpado da cidade, a favela 

passa a ser ―solução‖ e consolida-se como local de moradia‖ (ALDIGUERI, 2015, p.228).  

 

Figura 53 – Vista panorâmica da comunidade da Favela do Pau Fininho e do bairro Papicu 

 

Fonte: Freitas (2016). 

 

Entretanto, os interesses imobiliários, manifestados nas novas intervenções 

urbanísticas
44

 como as operações urbanas consorciadas (OUCs) do Riacho Maceió (2002), 

                                                           
44 A OUC Riacho Maceió, aprovada antes da criação do Estatuto da Cidade, em 2001, segue as diretrizes do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza, (PDDU-FOR, 1992) que permite a alteração do uso 

unifamiliar para a implantação de empreendimento multifamiliar e hoteleiro numa das áreas mais valorizadas da 

cidade, a avenida Beira Mar. Nesse caso, o poder municipal foi extremamente permissivo ao flexibilizar os 

parâmetros urbanísticos numa zona de recuperação e de preservação ambiental, logo, com restrições de uso e 
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Dunas do Cocó (2004) e da Lagoa do Papicu (2011), tornam presumíveis o desenvolvimento 

de conflitos entre o Estado, proprietários de terras e os grupos populares, na medida em que 

os espaços litorâneos a leste são cada vez mais alvos de interesses imobiliários e os novos 

artifícios de segurança e vigilâncias permitem a implantação de enclaves residenciais 

justapostos a assentamentos precários.  

A OUC da Lagoa do Papicu — a de maior relevância para pesquisa e que foi 

implantada em terreno da empresa Brahma, antes Cervejaria Astra — deu origem ao enorme 

empreendimento Shopping Center Riomar, de propriedade do Grupo João Carlos Paes 

Mendonça (JCPM).  Para a implementação dessa operação urbana consorciada foram 

redefinidos os parâmetros de usos e flexibilizados os índices urbanísticos nos quais passaram 

a permitir centros de escritórios, comerciais, edifícios residenciais multifamilares, edifícios de 

uso misto e hoteleiro. Com relação às contrapartidas dessa operação urbana consorciada, 

estipulou-se a construção de um viaduto/túnel, a construção de 75 unidades habitacionais sob 

a responsabilidade da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza/Prefeitura 

Municipal de Fortaleza, utilizando os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), além da instalação de equipamentos urbanos da área verde no terreno do próprio 

Shopping Riomar e proteção e limpeza da Lagoa do Papicu por um período mínimo de 10 

anos (HISSA, 2017).  

De fato, essa grande operação de rearranjo urbanístico foi direcionada pelo poder 

público visando atender aos interesses privados, aumentando os lucros do aludido 

empreendimento comercial e induzindo a valorização e elitização das áreas próximas do 

Shopping Riomar, trazendo graves consequências para as comunidades que vivem nas 

proximidades da Lagoa do Papicu, incluindo desapropriações e indenizações. 

Além disso, o fato de certas ocupações terem sido feitas por meio da apropriação de 

terrenos públicos ou de partes de loteamentos e a valorização imobiliária, ocorrida nesse 

trecho da cidade, fundamentam a tentativa de aquisição/reincorporação desses terrenos para 

viabilização de novos negócios imobiliários. Isto justiça também os discursos e o medo, 

presentes nas falas de alguns entrevistados, de possíveis intervenções e remoções de algumas 

comunidades, redimensionando o sentido da segregação socioespacial num momento de união 

                                                                                                                                                                                     
ocupação. As contrapartidas, de responsabilidade da iniciativa privada, envolveram a recuperação da foz do 

riacho Maceió, da urbanização do seu Parque Otacílio Teixeira Lima Neto (2014) e remoção de 87 famílias da 

Rua Senador Machado, no Mucuripe. A OUC Dunas do Cocó prever a  manutenção da baixa densidade da zona 

mediante a exclusividade na implantação de empreendimentos unifamiliares autônomos e traz novas alternativas 

de acesso ao litoral leste do município de Fortaleza. Nesse exemplo, abre-se a possibilidade de lotear quadras 

superiores a máxima de 250 metros lineares para construção de tipos de enclaves residenciais (HISSA, 2017). 
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do capital financeiro e imobiliário para construção de grandes projetos comerciais e de novas 

modalidades residenciais. 

Fora a precariedade na qualidade das habitações e da luta pela posse da terra, 

sumariamente expostas, as populações desses espaços sócio-segregados vivenciam um 

estigma sócio-territorial, pois, na maioria das vezes, os assentamentos precários são vistos 

como regiões-problema: locais do perigo, da violência, da marginalidade ou ―áreas 

proibidas‖. E, no entanto, Fernandes (2009, p.182) expõe que a estigmatização dos espaços 

populares
45

, num cenário de aumento dos índices de criminalidade e da insegurança urbana, 

leva a construção de barreiras físicas e simbólicas e, sem dúvida, desdobra-se numa cidade 

―fragmentada e possuidora de grupos sociais com oportunidades, condições ao exercício da 

cidadania e experiências de espaço-tempo totalmente distintas‖. 

A reportagem do Diário do Nordeste traz alguns aspectos do ―mito da marginalidade‖ 

e aponta os locais ―onde mora o perigo‖ na cidade de Fortaleza, atualizando a estigmatização 

das áreas com populações de baixas rendas num contexto de agravamento da violência urbana 

nas últimas duas décadas. Nessa situação, destacam-se duas populações situadas no entorno 

do bairro De Lourdes: Comunidade Luxou e Comunidade dos Cocos (Figura 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Existe uma variedade enorme de concepções negativas para os espaços sócio-segregados da cidade. Essa 

construção social, além de contribuir para categorização dos espaços da cidade entre ―lugares seguros‖ e 

―lugares violentos‖, impõe restrições à mobilidade pela cidade e a acessibilidade a espaços específicos. Por 

conseguinte, deve-se compreender que o medo introduzido no imaginário coletivo abrange uma combinação 

complexa da violência vivida e percebida, associado a uma representação social de preconceitos e estereótipos 

das comunidades populares. 
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Figura 54 - Mapa da criminalidade: onde mora perigo 

 

      Fonte: Diário do Nordeste (2019). 

 

Nessa perspectiva, uma cidade fragmentada é frisada pela insegurança e 

consubstancia-se por novas relações das pessoas com a cidade, onde os citadinos passam a 

evitar certos lugares ou desenvolvem fobias de locais públicos, mudando suas práticas 

socioespaciais ao traçar novos itinerários. Os atuais roteiros urbanos pautam-se numa 

seletividade espacial que, na maior parte das vezes, limita-se aos lugares privados e seguros, 

evitando, se possível, o contato com grupos sociais diferentes, já que as: 

 

[...] narrativas e práticas impõem separações, constroem muros, 

delineiam e encerram espaços, estabelecem distâncias, segregam, 

diferenciam, impõem proibições, multiplicam regras de exclusão e de 

evitação, e restringem movimentos. Em resumo, elas simplificam e 

encerram o mundo. As narrativas de crimes elaboram preconceitos e 

tentam eliminar ambiguidades (CALDEIRA, 2000, p.28). 

 

 Por isso, as imagens e representações sociais das comunidades ou ―favelas‖, 

percebidas nas entrevistas, relatórios e reportagens, notadamente das comunidades do Pau 

Fininho e do Luxou, são sempre negativas, pois elas são tidas também como lugares de 

bandidos/marginais, origem da violência (diga-se: criminalidade violenta) ou dos 
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―indesejados‖ que devem ser ―retirados‖ para locais mais distantes, como se averigua nos 

excertos da reportagem do  Diário do Nordeste e da Revista Fortaleza 2040. V.3, do Plano 

Fortaleza 2040, respectivamente: 

  
A insegurança era tanta que, em abril de 2009, os moradores realizaram uma 

carreata para denunciar a onda de violência. Na época, os assaltos se concentravam 

na Avenida Dolor Barreira, principalmente no trecho entre a Igreja de Nossa 

Senhora de Lourdes e a Santos Dumont. "Era uma apreensão grande para todos 

daqui", lembra o padre Joaquim Colaço Dourado. Os moradores atribuem a 

insegurança no local ao adensamento populacional na comunidade do Pau Fininho, 

que fica às margens da lagoa do Papicu. "Isso vai mudando aos poucos com a saída 

desse pessoal que mora quase dentro da lagoa", dispara o estudante universitário 

(DIÁRIO DO NORDESTE, 2010, n.p). 

 

 

Ponto fraco: o bairro de Lourdes é uma área perigosa. O bairro vem há anos 

enfrentando sérios problemas com a crescente escalada da criminalidade no local. 

Hoje, as vias públicas e residências tornaram-se alvos certos de bandidos para a 

realização de assaltos, sequestros e outras infinidades de ações criminosas. A 

situação é agravada em virtude da ocupação irregular e desordenada das áreas 

situadas no entorno da Lagoa do Papicu, onde se formou um adensamento 

populacional denominado ―Favela do Pau Fininho‖, que abriga boa parte dos 

marginais que aterrorizam os moradores da região, com frequentes ocorrências de 

assaltos a veículos que trafegam nas Av. Santos Dumont, Av. Dolor Barreira e Rua 

Prisco Bezerra, que tangenciam o local (FORTALEZA 2040, 2015, p.26-27). 

 

A resposta a essas representações negativas e estigmatizantes, socialmente produzidas, 

revela-se no erguimento de muros e no aumento da segurança privada que tem no 

oferecimento do serviço Bairro Inteligente Servis (BIIS), da empresa Servis Segurança, o seu 

produto mais aprimorado no contexto da RMF. Ademais, elas passam a orientar práticas de 

contenção sócio-espacial por estereótipos e distinção dos grupos populares que legitima a 

separação das camadas sociais na cidade, gerando um tecido urbano mais desagregado social 

e espacialmente. 

Dado isso, o distanciamento social com proximidade física, revelado por Caldeira 

(2000) e Sposito (2013) ou como evidenciado por Santos, E. (2015) para o bairro Sapiranga, 

em Fortaleza, tem-se dado também pela instituição de uma fragmentação físico-espacial e 

social no bairro De Lourdes. Neste espaço, confirma-se uma ruptura do tecido urbano ao se 

detectar a existência de enclaves residenciais contíguos aos assentamentos precários. 

Contudo, tal recorte tende a se impor como um território exclusivo, em que os fluxos de 

pessoas de outros locais são desencorajados em razão das explícitas estratégias de contenção 

sócio-espacial e de distinção social (Figuras 55 e 56).   
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Figura 55 – Favela do Luxou ( à esquerda) e condomínio horizontal  Ilhas Oceânicas (à 

direita) 

 

Fonte: Freitas (2016). 

 

Figura 56 – Material publicitário da empresa Servis Segurança 

 

         Fonte: Servis Segurança (2019). 

 

Dessa maneira, o controle e monitoramento dos acessos, a vigilância de todo o 

perímetro e a abordagem sistemática dos agentes de segurança têm trazido constrangimentos 

sócio-espaciais e qualifica a fragmentação sócio-territorial do bairro De Lourdes. As 

abordagens de guardas privados mediante aproximação e interpelação a quem frequenta — 

com ou sem veículos — os espaços abertos do bairro inibem a acessibilidades e mobilidade, 

já que são operadas com base na suspeição e, inevitavelmente, leva a criminalização dos 

moradores das favelas do entorno. Segundo relatos, há um tratamento diferenciado em relação 

às ações dos agentes de segurança pública nessas territorialidades, onde estes rotineiramente 

atuam de forma mais repressiva nas comunidades supramencionadas.  
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Ter o acesso controlado e vigiado garante que os grupos sociais ―indesejáveis‖ não 

frequentem o ―lugar proibido‖, ou seja, o bairro De Lourdes. Sincronicamente, é uma forma 

de manter uma ―ordem social esperada e, por conseguinte, a sensação de segurança‖ 

(FERNANDES, 2009, p. 240). Assim, o tipo de contenção sócio-espacial empregado nas ruas 

e praças públicas do recorte espacial investigado: 

 
[...] por si só, constrange pessoas de outros grupos sociais, que não se sentem à 

vontade pelo fato de não se sentirem pertencentes ou não se identificarem com 

aquelas áreas (ou melhor, com o que é feito e expressado e por quem são 

frequentadas aquelas áreas). Mas também diz respeito à imposição de olhares e 

preconceitos por parte daqueles que ali estão, produzindo sentimentos de vergonha, 

não aceitação e de repulsa por parte daqueles que ―não são dali‖. É a partir dessas 

manifestações, de caráter comportamental e estético, que os grupos definem 

fronteiras simbólicas, que constrangem e que impõem limites ao uso e apropriação 

dos espaços da cidade por todos os seus cidadãos. Em uma sociedade marcada por 

profundas desigualdades, estas interferem diretamente na composição das 

diferenças, que são também formas de expressão de classe e de imposição de valores 

culturais e estéticos e de práticas sociais (FERNANDES, 2009, p.197). 

 

 

Portanto, tais práticas e recursos simbólicos funcionam como artifícios de separação, 

demarcam o espaço de convivência e condicionam a própria estruturação da fragmentação. 

Indubitavelmente, as barreiras do bairro De Lourdes são, simultaneamente, físicas e 

simbólicas, provocando restrições à locomoção na cidade. Elas reafirmam o isolamento, a 

distinção e afastamento dos grupos sociais. Essa unidade espacial se institui como um espaço 

de constrangimento, delineado por estratégias e dispositivos de controle dos seus acessos, 

arrefecendo-se as relações socioespaciais com o entorno imediato e, até mesmo, com outras 

partes de Fortaleza, negando-se a possibilidade de convívio com as diferenças e limitando o 

acesso de outros grupos sociais. 

Sendo assim, a topografia demarca uma nítida separação entre os de ―cima‖ (ricos) e 

os de ―baixo‖ (pobres). Os entrevistados reconhecem que o espaço alcunhado de Dunas (o 

bairro De Lourdes propriamente dito), ou melhor, aquela parte mais elevada, composta de 

mansões e condomínios horizontais de alto padrão, não seria o ―local‖ mais adequado para 

eles frequentarem. Nas falas, de alguns entrevistados, são notáveis os mecanismos de 

distinção e constrangimento por quem circula pelos espaços públicos advindos dos olhares 

desconfiados da vigilância ostensiva privada. São essas ações, como resumiu Fernandes 

(2009, p.218), ―que visam estabelecer formas de controle e de contenção, tanto física quanto 

social, e que se estruturam por estratégias e mecanismos de controle e contenção sócio-

espacial‖. Alguns desses fatos podem ser percebidos na subsequente fala de um morador da 

Comunidade Luxou:  
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[...] A gente não anda muito naquela parte de cima, na parte das Dunas, no De 

Lourdes como se chama, porque assim, na realidade, a gente que mora na 

comunidade se sente um pouco excluído porque às vezes que você vai lá, só da 

gente está subindo acolá, você é diferenciado. Tipo, se passar por lá e a viatura da 

polícia vai parar você porque acha que você não pode caminhar por lá. Aos olhos 

deles você está esperando uma ―bombeira‖ para assaltar. Então, por conta disso aí, 

faz com que a gente que mora numa comunidade se exclua e fique, ali, acolhido, só 

naquele quadrado. Se a gente for pra lá é aquele negócio, imagina eu chegar naquela 

pracinha e tiver três ou quatro pessoas daqueles condomínios andando na praça? Eu 

posso é afirmar que de repente vai chegar algum segurança ou eles pegam e saem 

[...] Eu de primeiro gostava muito de levar minha menina e dava uma volta pela 

acolá, sabe? Até porque nós não têm parque, uma praça para você levar suas 

crianças para brincar, um campo de futebol. Então, eu levava a menina porque eu 

achava bonito, porque tem aquela parte que é gramado, entendeu? Mas quando você 

se aproximava de um pessoal que morava lá e que tava com seu filho brincando lá, a 

minha menina iria para conversar com a criança, brincar, mas elas se afastavam, se 

escondiam. Para criança ela pode nem sentir, mas para um pai, então, eu disse: 

vamos para outro canto [...] Eu não frequento a Nossa Senhora De Lourdes, eu 

frequento a Igreja Nossa Senhora da Saúde. (MORADOR DA COMUNIDADE 

LUXOU). 

 

Desse modo, ao mesmo tempo em que essas populações são vistas, mormente, como 

―indesejadas‖, elas incorporam este estigma ao não se sentirem permitidos de vistitar os 

espaços públicos abertos e democráticos do bairro De Lourdes ou mesmo de outros espaços 

da cidade.  

A fragmentação, sob a perspectiva do estigma sócio-territorial, tem trazido impactos 

para as comunidades em contiguidade espacial com o bairro De Lourdes, dado que se 

depreende a diminuição de oportunidades de emprego e a internalização de uma representação 

social e simbólica, por parte das populações vulneráveis, de acharem que aquele lugar, 

determinado por uma exclusividade espacial, não é compatível com seus estilos de vida. Isso 

tudo tem acentuado a separação social da população aglutinada em torno da Igreja Nossa 

Senhora De Lourdes daquelas situadas nas cercanias. Daí que o trecho da entrevista adiante 

permite constatar o exposto. 

 

Está difícil contratar porque eles não querem pessoal da comunidade. Porque eles 

não confiam. Porque nas áreas das comunidades têm muita violência. E, tem 

violência, mas também tem gente boa, tem ruim e tem boa, como em toda área, né? 

Assim, como nas deles também, eles procuram mais por gente que tem capacidade 

para trabalhar com eles. E nas comunidades não têm muito não [...] Tinha mais 

oportunidade, agora tá difícil, eu trabalhei lá para eles porque eu vim indicada de 

uma amiga, que já conhecia eles, há muitos anos atrás, aí a minha referência foi dada 

por ela. Então, o que acontecesse lá, se eu fosse uma pessoa mal, seu eu fosse fazer 

alguma coisa lá, a responsabilidade tava com ela, porque eles não me conheciam, 

não sabia quem eu era, se era uma pessoa direita. Ela dizia pode ter certeza que é 

uma pessoa direita, não precisa se preocupar. Até porque eles não confiam, eles não 

confiam [...] Hoje você precisa fazer entrevistas, saber se não tem o nome ―sujo‖, 

mas não tem mais ―peixada‖ para arrumar, nem em casa de família (MORADORA 

DA COMUNIDADE LUXOU, 2019). 
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A precariedade das condições de vida dos trabalhadores de baixa renda, especialmente 

aqueles subempregados que têm mais dificuldades no acesso ao mercado de trabalho formal 

ou informal, acaba por limitar a busca de trabalho aos locais próximos de suas moradias, isto 

é, nos espaços residenciais dos segmentos de renda média e alta da Praia do Futuro, Papicu e 

De Lourdes.  Por essas circunstâncias, a imposição de uma fragmentação determinada pelo 

intenso distanciamento social provoca, por certo, uma diminuição das oportunidades de 

trabalho para as populações dos assentamentos precários, consolidando uma forte ruptura do 

tecido socioespacial. 

De um modo geral e salvo exceções, essas comunidades vivenciam práticas 

socioespaciais distintas dos segmentados abastados e tendem a estar mais integradas aos 

espaços populares da Praia do Futuro. Seus residentes recorrem, preferencialmente, ao ramo 

de varejo de pequeno porte (os mercadinhos de bairro) para abastecimento doméstico ou se 

dirigirem ao núcleo original da cidade de Fortaleza para aquisição de outros tipos de bens e 

serviços. Para lazer, as populações das favelas do Luxou e dos Cocos utilizam com mais 

frequência a Praça 31 de Março, que é o local de encontro, do reconhecimento e de 

pertencimento entre as diversas comunidades suprarreferidas. Tais populações, similarmente, 

costumam ir a Paróquia Nossa Senhora da Saúde, na Av. Abolição (Mucuripe), mais nunca a 

Igreja de Nossa Senhora De Lourdes, evidentemente.  

O Shopping Rio Mar, local aqui defendido como local das práticas socioespaciais 

voltadas, essencialmente, aos segmentos de médio e alto poder aquisitivo, é visitado pelos 

jovens desses espaços populares. Contudo, o confronto de facções tem colaborando para 

alterar a rotina dos moradores, como pode ser verificado na reposta sobre a indagação das 

formas de lazer: 

 

Jogar na praia, dar uma volta, conversar na Praça 31 de Março, mas ultimamente a 

gente não faz mais isso devido à violência, nem tanto a assalto, é pelo fato de guerra 

de facção. A facção que não é da área ela vem para cá atrás de confronto pra 

dominar território de drogas e, nessa vinda, eles acabam matando inocentes. Muita 

gente já foi baleada, inclusive um amigo meu que foi morto na guerra de facção. Ele 

não tinha envolvimento com nada, só pelo fato dele está no local errado e na hora 

errada. Mas, antes a gente tinha uma certa tranquilidade, a violência sempre existiu, 

mas não com tanta frequência porque agora não tem hora do tiroteio acontecer. 

Mesmo pra ir ao Rio Mar é complicado porque a facção do Pau Fininho é diferente 

da nossa, como aconteceu com meus amigos, deles perguntar onde mora, se é 

envolvido e a gente tem medo de estar numa área rival da comunidade (MORADOR 

DA COMUNIDADE DOS COCOS). 
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Como já demostrado por Brasil et al. (2010), os bairros Praia do Futuro I e Praia do 

Futuro II têm uma dinâmica criminal bastante complexa. As notificações de homicídios, 

roubos e furtos do primeiro são bem superiores as do segundo, o que pode ser explicado pelo 

maior fluxo de frequentadores à região de praia, principalmente nos finais de semana e 

feriados, além da existência de morros, áreas de risco e rivalidades territoriais entre gangues, 

agora, facções. Neste último ponto, o tráfico organizado sempre produziu impactos perversos 

na organização social dos espaços sócio-segregados, impondo uma sociabilidade violenta por 

meio de uma contiguidade inescapável com grupos armados (SILVA, 2008, p.21), mas, a 

atual ordem social, prescrita pelas organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, reduz 

a mobilidade habitual dos moradores dos territórios estigmatizados, confinando-os cada vez 

mais aos espaços imediatos.  

Portanto, o conjunto de estratégias e formas de restrição da acessibilidade e 

mobilidade induz uma forte diferenciação desse trecho do setor leste, possuindo áreas de 

grande homogeneidade social, com baixos níveis de integração ou contato social dos 

moradores de distintos padrões socioeconômicos e estilos de vida. Porém, o medo da 

violência e a sensação de insegurança urbana (incluindo a ação do crime organizado) 

potencializam a segregação socioespacial e, atualmente, são fatores a considerar no processo 

de fragmentação, visto que eles desarticulam a exígua integração da população abastada do 

bairro De Lourdes com as comunidades circunvizinhas. Na realidade, a criminalidade violenta 

funciona como um impulso a redefinição da segregação e dos limites e/ou fronteiras com o 

aumento das distâncias sociais e físicas, conformando uma fragmentação físico-espacial e 

sócio-territorial.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos apontam que o medo da criminalidade violenta e a sensação de 

insegurança assumiram uma condição de agente modificador das práticas socioespaciais dos 

citadinos, do desenho do habitat e até da reconfiguração intraurbana na cidade de Fortaleza e 

dos espaços periféricos da RMF. A ascendência dos crimes contra o patrimônio e contra a 

pessoa teve um momento explícito, a década de 2000, que coincide com o aparecimento de 

formas residenciais que trazem áreas coletivas de acesso restrito dentro dos perímetros 

murados. Estes verdadeiros enclaves residenciais são uma resposta ao aumento da sensação de 

insegurança, no qual repercute no ambiente urbano por meio da opinião pública e pela própria 
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promoção dos empreendimentos residenciais murados e vigiados, que mais do que uma 

solução, eles passam a ser condicionantes da reprodução da violência, da inseguridade urbana 

e da consolidação da fragmentação urbana.  

Preliminarmente, a violência real e sua representação social, esta última produzida 

fundamentalmente pela mídia e materiais publicitários dos agentes imobiliários, justificam a 

nova proposta de proteção para os grupos sociais de renda média e alta contra os ―perigos 

urbanos‖: os conjuntos residenciais murados e vigiados. É dessa forma que Bauman (2009, 

p.54.) explica que diversos tipos de ameaças se desenvolvem no ambiente urbano e ―aqueles 

que têm condições tentam se proteger contra o perigo — difuso, mas onipresente, visível ou 

invisível, manifesto ou pressentido, conhecido ou desconhecido‖.  

A asserção de que os perigos da vida cotidiana estão na cidade, talvez legitime o 

isolamento e/ou deslocamento residencial desses grupos sociais para enclaves residenciais 

considerados seguros localizados no setor leste/sudeste e no entorno do município de 

Fortaleza. ―Entrincheirados‖ atrás de muros, cercas ou grades — ilusoriamente protegidas por 

complexos sistemas de vigilância e proteção — os grupos hegemônicos da capital cearense, 

mesmo assim, ainda são as maiores vítimas de roubos, latrocínios, sequestros e furtos, 

conforme análise dos relatórios sobre a criminalidade violenta da capital. Nisso, a cidade de 

Fortaleza possui a maior oferta de enclaves residenciais verticais e horizontais da área 

metropolitana por ela comandada. 

Nesse contexto, observa-se uma tendência das camadas sociais de rendas elevadas em 

deixar os espaços de uso comum e convivência pública para se refugiarem em conjuntos 

residenciais murados dotados de áreas de lazer e serviços privados. E, como descreveu o 

Gomes (2006), nessas verdadeiras ―ilhas de segurança‖ contrapõe-se a ideia de limites, bem 

estabelecidos, entre os espaços públicos e privados. Uma característica intrínseca do espaço 

público pressupõe a não exclusividade de ninguém ou nenhum uso diferente daqueles que 

sejam de uso comum. 

 Inegavelmente, com a exacerbação da insegurança tende a existir uma diminuição das 

interações sociais nos locais públicos da cidade, isto é, nos locais em que ocorre a 

possibilidade de trocas entre os diferentes, do caminhar por meio dos desconhecidos 

(anonimato), da aventura e do acesso e mobilidade irrestritos, em resumo: de todas as formas 

de convivência humana que a vida urbana possa proporcionar. 

Então, o pavor coletivo dos crimes ordinários e, recentemente, das ações perpetradas 

por organizações que comandam o tráfico de drogas local e nacional, materializado num 

―imaginário coletivo do medo‖, tende a aumentar as demandas por sistemas de segurança 
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residencial e pelas novas modalidades de enclaves residenciais e comerciais na RMF, cujos 

diversos tipos incluem os condomínios verticais (os condomínios-clube são os mais 

complexos e sofisticados), os condomínios horizontais, os condomínios de praia, os 

loteamentos de usos múltiplos, os shopping centers, as torres empresariais e os parques de 

entretenimento. Quanto à localização, os enclaves residenciais podem estar situados nas áreas 

centrais, zonas periféricas e em áreas de urbanização dispersas distantes da cidade polo. 

A partir dessa investigação foi possível constatar a passagem da segregação centro-

periferia, em trechos específicos do município de Fortaleza e da RMF, para o padrão de 

fragmentação socioespacial. No primeiro padrão, os ―bairros nobres‖, as áreas pericentrais e 

os loteamentos a leste, pertencentes às grandes famílias proprietárias de terras, vão ser 

destinados, preferencialmente, às camadas de renda média e alta, enquanto os conjuntos 

habitacionais, as favelas e bairros populares irão compor o modelo de segregação ―centro rico 

versus periferia‖ pobre, que tendo iniciado na década de 1950, permanecerá dominante até os 

anos 2000.  

Em seguimento, na primeira década do século XXI vai ocorrer a expansão demasiada 

de conjuntos residenciais com acesso controlado e, desse modo, a instituição de uma cidade 

fragmentada por muitas unidades residenciais autônomas, sem continuidade com o tecido 

socioespacial adjacente, intensificando as diferenciações entre áreas residenciais de distintos 

grupos sociais, mas espacialmente bem próximas. 

Nesse quadro, verifica-se uma autossegregação das elites em direção a conjuntos 

residenciais murados e vigiados no setor leste-sudeste, na porção sul e no entorno do 

município de Fortaleza. Na escala intraurbana, desenvolve-se um tecido urbano consolidado e 

altamente fragmentado nos bairros De Lourdes, Edson Queiroz, Sapiranga, Lagoa Redonda, 

José de Alencar e Passaré. Sob outra escala, a metropolitana, estabelece-se uma intensa 

concentração de loteamentos fechados, condomínios horizontais e condomínios de veraneio 

em trechos representativos dos municípios de Eusébio e Aquiraz. O resultado disso tem sido a 

produção de um tecido urbano disperso e fragmentado num setor de alta valorização 

imobiliária, acompanhando o eixo de expansão metropolitana da Av. Washington Soares/ 

Rodovia (CE-040) e a Maestro Lisboa/Via Litorânea (CE-025). 

Quanto à análise da problemática dos impactos advindos dos empreendimentos que se 

fecham em muros perpassa, necessariamente, pelo debate dos desafios e limites que estes 

impõem à cidade enquanto unidade espacial e social. Se a criminalidade violenta cresce em 

número e complexidade, as alternativas apontadas por urbanistas, arquitetos e agentes 

imobiliários, pelo menos para essa questão, produzem muitos efeitos deletérios ao tecido 
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socioespacial: restrição à acessibilidade e à mobilidade urbana, transformação da 

sociabilidade na esfera pública, diminuição das conexões entre as residências e a rua, redução 

do número de rotas ou percursos urbanos e apropriação privada de áreas públicas.  

Nessa lógica, os empreendimentos residenciais murados e vigiados são 

urbanisticamente injustificáveis. Conforme verificado, os condomínios horizontais de 

pequeno e médio porte produzem menos descontinuidades no tecido urbano do que, por 

exemplo, os loteamentos fechados, dado que estes últimos podem contar com glebas que 

variam de 30.000 m² a 1.188.200.000m², inclusive com apropriação das áreas públicas. 

Entretanto, ambos os tipos de parcelamento descritos produzem impactos socioespaciais não 

negligenciáveis e ―afrontam‖ a lei federal de parcelamento do solo urbano. 

Seguindo unicamente as diretrizes da Lei Federal n.º 6.766/79, conhecida como Lei 

Lehmann, os condomínios residenciais horizontais e ―loteamentos fechados‖, chamados de 

pseudocondomínios, não se configuram como formas de parcelamentos do solo para fins 

urbanos. Desse modo, dois fatos importantes na referida lei devem ser pontuados: o lote é a 

unidade básica de expansão do tecido urbano e uma parcela da propriedade privada deve ser 

transferida para o domínio público. 

Na contramão da metrópole enquanto unidade espacial e em consonância com outra 

concebida como partes separadas e autônomas, o que se ver é a flexibilização urbanística e a 

―anistia‖, que trazem o nome de regularização fundiária. A imposição de novas leis — sob o 

pretexto da insegurança urbana que domina atualmente as cidades brasileiras — legitima a 

implantação dessas novas modalidades de parcelamento tanto no intraurbano quanto nos 

espaços de grande dinâmica imobiliária nos arredores da cidade de Fortaleza. 

Detalhando um pouco mais essa temática, a Lei nº 9.789/99 já tinha introduzido 

―ajustes pontuais‖ na Lei de Parcelamento do Solo Urbano após repassar a deliberação aos 

municípios do percentual de 35% de áreas destinadas para uso público
46

 em loteamentos. No 

entanto, a Lei nº 13.465, de 2017, cuja determinação dispõe sobre a regularização fundiária e 

urbana, ratificou a organização da modalidade condomínio horizontal para a quadra e lote. 

Diante disso, os atuais enclaves residenciais possuem um instrumento que os autoriza 

e consente o comprometimento da paisagem urbana tradicional, tornando-a monótona, 

insegura e afastada das dinâmicas cotidianas dos seus moradores. Nesse caso, alterações na 

legislação acentuam a constituição de impactos espaciais e sócio-territoriais à cidade, visto 

                                                           
46

Inicialmente, a Lei Federal que disciplina o parcelamento do solo para fins urbanos determinava um percentual 

mínimo de 35% da gleba para criação de públicas, sendo reservadas 5% para áreas institucionais (criação de 

escolas, postos de saúde, creches e etc.), 10% de áreas de lazer ou verdes e o restante para logradouros 

públicos. 



220 
 

 

que muitos deles, por exemplo, usufruem da infraestrutura urbana, porém, não contribuem 

com o pagamento de tributos à municipalidade. Antes, a Lei Federal nº 4.591/64 era usada 

como alegação para a implementação de condomínios horizontais (mesmo com lotes 

individualizados), por vezes, implantados em glebas de grandes dimensões não parceladas.  

Por tudo isso, o caminho percorrido, até o presente momento, pelo desenvolvimento 

urbano das cidades brasileiras se apresenta mais como uma ―armadilha‖ do que propriamente 

uma solução aos infortúnios da política de segurança pública (SOUZA, 2008). A ameaça à 

solidariedade cidadã e à autossegregação das camadas mais privilegiadas para enclaves 

residenciais, sustido por urbanismo defensivo, fazem parte do mesmo conjunto de obstáculos 

ao desenvolvimento urbano, podendo ser sintetizado da seguinte maneira: o aumento da 

fragmentação do tecido socioespacial das cidades brasileiras. 

Para um melhor entendimento da questão, a reflexão sobre as relações entre 

fragmentação e insegurança urbana tomou três níveis de análise: fragmentação físico-espacial; 

fragmentação sócio-territorial e a fragmentação social. Assim, no município de Fortaleza foi 

verificado um interstício de mais alta segmentação espacial combinada com uma 

fragmentação sócio-territorial peculiar: o bairro De Lourdes.  Esta porção da cidade, de forte 

restrição à circulação e à acessibilidade, é dotada de grandes conjuntos residenciais murados e 

vigiados que logram de grande autonomia. Seus condomínios horizontais e verticais de alto 

padrão trazem o mais completo quadro de equipamentos de convivência entre os enclaves 

residenciais de Fortaleza e, por essa razão, trata-se de um fenômeno atípico no setor centro-

leste.  

A proteção da população do bairro De Lourdes é organizada pela Associação dos 

Moradores do Bairro Dunas (AMDB), na qual repassa a responsabilidade dessa atribuição 

para uma empresa de segurança privada (Servis Segurança), que tem a incumbência de 

assumir a função outrora exclusiva das instituições de segurança pública, ou seja, prevenir 

crimes e diminuir medo e a sensação de inseguridade da população.  

Mas, infere-se que a sensação de insegurança, nos seus moradores e transeuntes, dá-se 

por uma série de fatores combinados: baixa combinação de usos; reduzida vigilância natural 

proporcionada por quadras longas e muradas; ínfimo fluxo de pedestres nas ruas e calcadas; 

acanhado uso de suas praças e a pouca integração às comunidades do entorno que, 

certamente, leva ao desconhecimento do outro.  

Sobre este último, o fato do recorte espacial especificado está situado junto a vários 

assentamentos precários, não revela uma convivência com as diferenças, já que a elevada 
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homogeneidade socioeconômica intrabairro contrasta com a precariedade de infraestrutura, 

serviços e baixos rendimentos das populações vizinhas ao bairro De Lourdes.  

A divisão política-administrativa oficial oculta às múltiplas territorialidades existentes 

nessa porção do setor leste, como as favelas dos Coco, Morro do Sandras, Lagoa do Coração, 

Lagoa das Placas, Luxou, Pau Fininho e Lagoa do Gengibre. É, sobretudo, nessas 

comunidades que estão os profissionais que trabalham na produção material da cidade, ou 

seja, pedreiros, pintores, marceneiros, seguranças, empregadas domésticas, dentre outros.  

Nessa acepção, a fragmentação socioespacial, potencializada pelo medo da 

criminalidade violenta, tende a aumentar um conjunto de referências negativas sobre essas 

populações e a substituir antigas formas de relações sociais que permitiam oportunidades de 

trabalho remunerado para muitas pessoas. A fragmentação sócio-territorial exibe um novo 

olhar para uma questão relevante: o distanciamento social entre distintas camadas sociais na 

microescala. Com base nas entrevistas concedidas foi possível reconhecer uma alteração nas 

interações envolvendo os moradores do bairro De Lourdes e as comunidades circunvizinhas. 

Antigos vínculos sociais, pautadas na confiança mútua, são substituídos por relações 

assalariadas mediadas por empresas terceirizadas, constrangimentos e estratégias de 

contenção sócio-espacial. 

Sendo assim, percebe-se um limitado fluxo de moradores das comunidades pelas áreas 

públicas do bairro De Lourdes em razão da imposição de barreiras físicas e simbólicas, que se 

manifestam em estratégias e dispositivos de controle dos seus acessos. Tal espaço é tido como 

um lugar de passagem para os grupos populares e, algumas vezes, um local de 

constrangimento. Aliás, a terminologia De Lourdes raramente é mencionada pelos 

entrevistados, só recebendo uma significação quando se faz alusão ao seu residente mais 

ilustre, o empresário e ex-senador Tasso Jereissati (o bairro do Tasso). 

No recorte escolhido como estudo de caso, confirma-se um excepcional aumento da 

diferenciação socioespacial. Por conta de ter uma das maiores rendas médias da capital e 

estando incrustada entre de aglomerados subnormais com péssimos indicadores sociais, 

revelou-se uma ruptura abrupta do tecido urbano, já que é observada uma segregação numa 

escala bastante reduzida. 

Desse jeito, à proporção que a cidade contemporânea se fragmenta, as relações sociais 

vão sendo balizadas pelo sentimento de medo e desconfiança, materializados em separações 

físicas e estigmas territoriais que transformam a sociabilidade contemporânea. É uma cidade 

com menor diálogo entre os diferentes e redução da sociabilidade nos espaços públicos, pois 
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parte das relações sociais, das camadas de rendas média e alta, orientam-se para os espaços de 

consumo segmentado. 

Sem dúvida, os enclaves residenciais, ao conciliar elementos da arquitetura do medo e 

do urbanismo defensivo, são as formas mais aprimoradas de segurança residencial. Esta 

proteção, cujo resultado prático pode se resumir mais na atenuação do sentimento de 

insegurança efetivado dentro dos limites dos ―condomínios exclusivos‖, já que em numerosos 

casos, os percursos dos moradores passam necessariamente por espaços públicos ou próximos 

às comunidades estigmatizadas, fragilizando o discurso/estratégia de separação física por 

parte dos agentes imobiliários.  

Contudo, ao contrário de solucionar o problema da insegurança pública, os 

condomínios exclusivos tornaram-se parte deste imbróglio. A autossegregação de grupos 

sociais influentes para condomínios horizontais, condomínios verticais e loteamentos 

fechados, da mesma maneira que as consequências negativas que ela induziu, mostra-se 

incompatível com uma cidadania na cidade. Diminuir a insegurança individual ou familiar 

buscando abrigo na ―caixa de pandora‖, como Bauman (2009) adjetiva os condomínios 

fechados, é desviar do compromisso que é enfrentar os problemas urbanos (em especial a 

criminalidade violenta) de forma coletiva. Bauman (2007) e Schachter (2015) compactuam 

dessa mesma interpretação, uma vez que o enclausuramento das elites realimenta o medo da 

violência, o que muitos autores têm chamado de ciclo da violência.  Nessa lógica, a cidade 

fragmentada tem sua organização pautada no medo, na insegurança e na desconfiança entre 

aqueles que estão próximos e ao mesmo tempo distantes na esfera social. 

Por fim, os espaços públicos possuem funções bem diferentes das áreas de uso comum 

dos enclaves residenciais, pois, eles são a essência da vida urbana. Institucional e/ou 

urbanisticamente, as ruas, calçadas, parques, praças e equipamentos comunitários abertos são 

os locais em que ocorrem os contatos interpessoais e as manifestações coletivas. Em função 

disso, em cidades não fragmentadas devem ser garantidos o acesso irrestrito aos espaços 

livres de uso público, a possibilidade da sociabilidade entre os diversos grupos sociais e a 

segurança para todos os habitantes. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE – 

 

  

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA - UFC 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidado por Fabiano Lucas da Silva Freitas como participante da pesquisa 

intitulada ―FRAGMENTOS DE UMA CIDADE: EXPANSÃO DAS NOVAS FORMAS DE 

PRODUÇÃO E DE GESTÃO DOS ESPAÇOS URBANOS DO MEDO NA CIDADE 

FORTALEZA-CEARÁ‖. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 

desta pesquisa sejam esclarecidos: 

1) Participantes da pesquisa: Moradores do bairro de Lourdes que se disponibilizarem a 

participar da entrevista. 

2) Tempo de duração da entrevista/procedimento: Ao participar desta 

pesquisa você responderá a uma entrevista ( com 10 perguntas) que levará 

em média 20 minutos para ser concluída. A pesquisa tem como finalidade 

analisar o papel dos condomínios residenciais horizontais no processo de 

fragmentação socioespacial na cidade de Fortaleza-Ceará, tendo o bairro de 

Lourdes como estudo de caso. A participação nesse estudo é voluntária e se 

você decidir não participar ou quiser desistir de continuar em qualquer 

momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. Sempre que quiser poderá pedir 

mais informações sobre a pesquisa através do telefone do coordenador do 

projeto. 

 

3) Riscos e desconforto: Os procedimentos utilizados nesta pesquisa 
obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme 
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Resolução nº 466/12, a Resolução 510/16 e do Conselho de Ética da 
Universidade Federal do Ceará.  A execução da pesquisa prevê riscos e 

desconfortos mínimos para o participante. 
 
4) Confidencialidade:  Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua 

identidade será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as 
informações que permitam identificá-lo(a). 
 

5) Benefícios: Ao participar desta pesquisa, você  estará contribuindo para a 
produção de conhecimento científico referente aopapel dos condomínios 

residenciais horizontais no processo de fragmentação socioespacial na 
cidade de Fortaleza, sobre a qual o pesquisador se compromete a divulgar os 
resultados obtidos.  
 

7) Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa ao autorizar sua participação nesta 

pesquisa, bem como não receberá nenhum pagamento pela participação.  

8) Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: Você tem a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem nenhuma penalinade. 

9) Informações sobre a pesquisa: A qualquer momento você poderá ter acesso a 

informações referentes à pesquisa através do coordenador. 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Fabiano Lucas da Silva Freitas       

Instituição: Universidade Federal do Ceará - UFC 

Endereço: Av. da Universidade, 2386, Benfica – Fortaleza-CE – CEP: 60020-181 

Telefones para contato: (85) 99671.3880 

 

 

ATENÇÃO:O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará 

responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos.Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua 

participação na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFC/PROPESQ – Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8346/44. 

(Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira). 
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O abaixo assinado 

____________________________________________________________, _____anos, RG: 

___________________, declara que é de livre e espontânea vontade que está como 

participante dessa pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu 

conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por 

completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

 

 

 

Fortaleza, _____/_______/_________. 

 

 

Nome do participante da pesquisa: 

____________________________________________________ 

Data ____ /____ /________     Assinatura 

_______________________________________________ 

 

 

 

Nome do pesquisador: Fabiano Lucas da Silva Freitas 

Data ____ /____ /________    Assinatura -

________________________________________________ 

 

 

Nome do profissional que aplicou o TCLE: 

_____________________________________________ 

Data ____ /____ /________Assinatura  

________________________________________________ 
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ANEXO B – APROPRIAÇÃO PRIVADA DE RUAS SEM SAÍDAS (CUL-DE-SAC) NO 

BAIRRO DE LOURDES, 2019 

 

Fonte: SEUMA/PMF (2018) 
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APÊNDICE A – MODELO DE ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADA AOS 

MORADORES DO BAIRRO DE LOURDES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – UFC 

 

 

Doutorando: Fabiano Lucas da Silva Freitas 

Orientadora: Profª Drª. Maria Clélia Lustosa da Costa 

 

 

Data: ___/___/____ Local: ____________________ 

 

Entrevista 

 

01. Em que bairro o senhor (a) morava anteriormente? Era casa ou condomínio fechado?  

02. Por que o senhor(a) escolheu morar no bairro de Lourdes? 

04.  O senhor (a) considera o bairro bem equipado em termos de infraestrutura urbana, 

espaços públicos e demais tipos de serviços urbanos prestados?  

05. Quais os principais lugares utilizados para lazer, encontro e consumo individual ou da 

família? Especificar o lugar ou bairro da cidade. 

06. De um modo geral, o que mais o incomoda em seu bairro ou nos lugares que frequenta? 

07. Por favor, diga-nos como o senhor(a) vê o problema do criminalidade violenta na sua 

cidade e no bairro de Lourdes? 

08. Algum familiar ou amigo próximo já foi vítima de algum tipo criminalidade violenta no 

bairro de Lourdes? 

09. Sente-se seguro no bairro onde o senhor(a) reside? 

10. Quais tipos de controle ou sistemas de segurança existem na sua residência? Em que 

medida eles contribuem para aumentar a sensação de segurança? 
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11. Quais são os serviços de segurança/proteção são oferecidos aos moradores do bairro De 

Lourdes?  

12. Houve mudanças após a contratação e utilização dos serviços de segurança e vigilância 

privada?  

13. De que forma os moradores têm se organizando para combater a violência?  

14.  Como funciona o serviço Bairro Inteligente Servis (BIIS) no bairro De Lourdes? 

15. O senhor(a)  conhece as ações realizadas pela Associação dos Moradores do Bairro 

Dunas/ De Lourdes? 
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APÊNDICE B – MODELO DE ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADA AOS 

MORADORES DAS COMUNIDADES LUXOU E PAU FININHO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – UFC 

 

 

Doutorando: Fabiano Lucas da Silva Freitas 

Orientadora: Profª Drª. Maria Clélia Lustosa da Costa 

 

 

Data: ___/___/____ Local: ____________________ 

 

Entrevista 

 

01. Há quanto tempo reside nesta comunidade? 

02. Quais os locais utilizados para encontro, lazer e consumo individual ou familiar? 

03. Como o senhor(a) avalia a relação do seu lugar de moradia com o restante da cidade? 

04. Percebe algum tipo de isolamento ou dificuldade de acesso a serviços, infraestrutura, 

lugares ou equipamentos urbanos pelos moradores desta comunidade?  

05. Há lugares da cidade que não gosta ou costuma frequentar? Por quê? 

06. Você trabalha em que bairro?  

07. O Conhece alguém da comunidade que trabalha ou trabalhou no bairro de Lourdes? 

08. Que tipo de relação o senhor(a)  mantém com os moradores do bairro de Lourdes? 

09. Frequenta algum espaço público (praças) do bairro De Lourdes?  

10. Que sensações o senhor (a)  experimenta ao transitar pelos espaços públicos (ruas ou 

praças do bairro de Lourdes 

 

 


