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      A cidade, desde a antiguidade se constitui num lócus de relações humanas. 

É neste espaço mais que geográfico, de  fronteiras físicas e imaginárias que as 

relações sociais, econômicas e culturais ocorrem. Nesse sentido, 

compreendermos a cidade é também uma forma de compreensão de uma 

determinada sociedade. Suas relações, as interações de classe sociais: 

riqueza, pobreza, religião, educação, cultura. O nascer, viver, o morrer, são 

fatos  que detém sobre tudo após a idade moderna a cidade como pano de 

fundo. É nesta perspectiva que pensamos e a luz da micro história,  

pesquisaremos a  cidade contemporânea, especificamente a cidade de Goiânia 

com  dois de seus  espaços distintos: o condomínio fechado  Aldeia do Vale e o 

Residencial Vale dos Sonhos.    

    

Palavras-chave: Cidade, Modernidade, Progresso. 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ALESSANDRO SILVA 

 
 

Graduado em história pela PUC-GO. Professor na rede particular de ensino de 
Goiânia. Mestrando em história Cultural pela PUC-GO. AV. Domiciano Peixoto, 
Quadra: 16 – Lote: 17 – Casa: 01 – Goiânia, GO. Cep: 74360-510. Contato: 
(62) 9127 – 6190 / E-mail: alessandrosilvasilva@gmail.com 
 
 
 
     A proposta deste artigo consiste em compreender o surgimento e as 
relações socioculturais intercambiadas entre dois espaços distintos em 
Goiânia. Para tanto, busca discutir o conceito da cidade moderna, suas origens 
e implicações para a sociedade  como um todo. Joga luz nas sensibilidades do 
espaço urbano, nesta perspectiva, enfatizará o olhar da história cultural sobre a 
cidade. O mesmo é fruto dos paços iniciais de uma dissertação de mestrado 
em história cultural que pretende ser defendida em 2012 na Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás. Nossa pesquisa tem como fio condutor a 
história cultural e por consequência a micro-história. Pretendemos, portanto, 
através deste viés jogar luz nas relações e tensões existentes entre estes dois 
espaços, para nós, mais que geográficos. Santos (1997, p. 76) destaca que a 
cidade 
 
 
    [...] é objeto de um processo incessante de transformações que atingem aquelas áreas 
necessárias à realização das atividades modernas de produção e de circulação. Os novos 
objetos surgem para atender a reclames precisos da produção material ou imaterial, criando 
espaços exclusivos de certas funções. À cidade como um todo, teatro da existência de todos 
os moradores, superpõe-se essa nova cidade moderna seletiva, cidade técnico-científica-
informacional, cheia das intencionalidades do novo modo de produzir, criada na superfície e no 
subsolo, nos objetos visíveis e nas infra-estruturas, ao sabor das exigências sempre renovadas 
da ciência e da tecnologia. (grifo nosso).        
 

 

        Ainda, no que concerne a cidade, para Pesavento (2007, p. 15) “A cidade é 

sensível. Assim sendo, é responsável pela atribuição de sentidos e significados 

ao espaço e ao tempo que se realizam na e por causa da cidade.”     

 

 [...] Todos nós, que vivemos em cidades, temos nelas 
pontos de ancoragem da memória: lugares em que nos 
reconhecemos, em que vivemos experiências do cotidiano 
ou situações excepcionais, territórios muitas vezes 
percorridos e familiares ou, pelo contrário, espaços 
existentes em um outro tempo e que só tem sentido em 
nosso espírito porque narrados pelos mais antigos, que os 
percorreram no passado. Estes espaços dotados de 
significado fazem, de cada cidade, um território urbano 
qualificado, a integrar esta comunidade simbólica de 
sentidos, a que se dá o nome de imaginário. Mais do que 



espaços, ou seja, extensão de superfície, eles são 
territórios, porque são apropriados pelo social. 

 

       A cidade é mais que um mero espaço geográfico delimitado. Assim, 
devemos pensá-la de forma interdisciplinar, pois nela, desenvolvem-se 
relações sociais de todas as ordens.   Como mencionado, em conseqüência 
imediata da revolução Industrial, houve grande alteração da vida urbana. No 
entanto, Jacques Legoff  em  O apogeu da Cidade (1992), analisa as relações 
sociais no espaço urbano, já pautado na classe burguesa emergente na baixa 
idade média, entre os Séc. XII e XIII.  Legoff (1992): 

 

[...] Vemos essas fortunas constituídas em primeiro lugar 
pelo capital imobiliário, propriedade ou direitos sobre o 
solo e as casas da cidade, em seguida por um capital 
mobiliário composto por um conjunto de atividades em 
que se unem o trabalho artesanal (exercido sobretudo 
através dos artesãos e dos operários dependentes), a 
prática comercial e operações financeiras. A hierarquia se 
faz segundo a importância quantitativa da fortuna global e 
a estrutura interna na qual, quanto mais alguém se eleva 
no sentido do patriciado, mais a parte da fortuna 
mobiliaria e da atividade financeira aumenta, ao mesmo 
tempo que a tendência a adquirir terras e, eventualmente, 
feudos no exterior da cidade.   

 

 Ao identificar o papel da classe burguesa nesse cenário, o mesmo prepara 
terreno para melhor compreensão do objeto urbano no século XIX na mesma 
medida em que ocorre a consolidação da classe burguesa como detentora do 
núcleo de poder.  O numero elevado de moradores, os camponeses expulsos 
dos campos, migraram em massa para as cidades. É no séc. XIX  que as duas 
grandes metrópoles (Londres e Paris), locomotivas da nova ordem capitalista 
se consolidaram como centro do mundo moderno na mesma medida em que 
trazia em seu bojo o caos social. Surgiu ai, em decorrência da necessidade de 
se (re)pensar a cidade e sua função social, a história urbana ao lado da 
sociologia urbana. Fustel de Coulanges (1830-1889) pode ser considerado o 
primeiro historiador moderno a se dedicar ao estudo da cidade. Em sua obra A 
cidade Antiga, 1865, o autor joga luzes nas cidades antigas Greco-romanas. 
Desde o renascimento, tornara-se comum invocar eventos da época antiga 
com o intuito de colher ensinamentos e aplicá-los a circunstância 
contemporânea da segunda metade do séc. XIX. No entanto, para Coulanges 
(1865), “A idéia que se tem da Grécia e de Roma muitas vezes perturba nossas 
gerações. Observando-se mal as instituições da cidade antiga, pensa-se em 
fazê-las reviver entre nós sob leis da atualidade”. Contextualizado por um clima 



de revoltas e revoluções, o autor aponta para a ineficácia de querer-se aplicar 
nas cidades daquele momento, leis utilizadas nas cidades antigas.   

     Para outro pensador da cidade, Georg Simmel (1887), “as grandes cidades 
são como o lugar da Blasiertheit, do Francês blasé (indiferente, insensível), que 
se refere ao fato de que as coisas são comercializáveis, compráveis, inclusive 
o amor. Isso é manifestado nos citadinos como desinteresse por aquilo que os 
cerca, distância pessoal. Os outros não nos interessam”. 

    A organização do espaço urbano da  pós modernidade, contrário ao modelo 
das cidades antigas a que se refere Coulanges, busca o distanciamento 
(inclusive o político), o muro, físico ou imaginário, passa a ser mais que um 
objeto de segurança, o mesmo se constitui como uma ferramenta de 
individualização. Esta forma de organização do espaço e da sociedade gira em 
torno da segregação econômica e social advindas do mundo pós Revolução 
Industrial. 

 

  Segundo Burckardt (1961), “A revolução industrial mudou a estrutura 
psicológica do indivíduo e da sociedade”. A pressa do interior das fabricas com 
suas maquinas aceleradas são incorporadas pelo individuo gerando assim uma 
nova forma de comportamento. Ainda em Simmel (1903), “As grandes cidades 
fornecem a seus habitantes uma enorme quantidade de estímulos, 
promovendo alterações no sistema nervoso”. 

    Estas novas formas de comportamento alinhavadas com a perspectiva 
capitalista geram os contornos e modelos de (re) ordenamento urbano e 
relações sociais. Para Weber (1999), “Em ultima instância, é preciso para que 
haja cidades, que os fatores da economia, do poder e da propriedade da terra 
estejam presentes e regulamentados pelo grupo”. A ênfase dada por Weber na 
regulamentação e propriedade da terra controlada pelo grupo nos remete 
diretamente a forma contemporânea de organização do espaço urbano na 
medida, em que, os controladores deste ou daquele espaço determinam os 
valores do solo orientando dessa forma o modelo e a concepção do espaço 
urbano.  

   Walter Benjamin, em sua clássica obra Passagens, utiliza-se da literatura 
para retratar Paris. A cidade luz do séc. XIX. O autor ancora-se  precisamente 
no flâneur, conceito cunhado por Baudelaire para refletir sobre as profundas 
transformações que ocorriam na capital francesa. Ao tomar contato com aquela 
modernidade, Benjamim utiliza-se da escrita literária  para promover a critica a 
este novo mundo da modernidade que hora descortinava.  Para Benjamin 
(1982), “As passagens de Paris se destacam como soluções urbanísticas, 
como novo engenho do luxo industrial. Nelas, as mercadorias encontram a 
forma ideal de se expor nas vitrines, de se oferecer ao olhar do consumidor, de 
se realizar.”  Foi analisando o comportamento e as relações em torno das  
galerias parisienses, germes dos atuais Shopping-Centers, que Benjamin 
dentro de uma perspectiva Marxista percebeu as transformações urbanas 



parisienses e a “penetração capitalista em todas as esferas da vida.” (Freitag, 
2006).  Assim, podemos concluir que em determinadas épocas, há o 
surgimento daquilo que Benjamin chamou de novo engenho do Luxo. Este 
novo engenho, portanto, pode manifestar-se de varias formas: aparelhos 
eletrônicos, carros, bens materiais e  na forma de se morar. Segundo Lewis 
Mumford (1969), “O regime metropolitano vem conquistando adeptos em todas 
as partes do mundo, tornando os homens fascinados pela economia e 
tecnologia. Esse estado de desamparada submissão aos mecanismos 
econômicos e tecnológicos que o homem criou é estranhamente disfarçado de 
progresso, liberdade e domínio da natureza pelo homem”.  

 

    Essa metropolização apontada por Mumford, atualmente, vem acompanhada 
pelo processo de suburbanização. No entendimento de C. Patriota (2003), “O 
processo de enclausuramento de amplos espaços urbanos é apontado como 
desdobramento do processo de suburbanização,  pelo  medo da violência e na 
descrença do poder publico em controlar  esta violência”.  

   Assistimos no Brasil  a partir das décadas de 50 e 60, um processo de 
urbanização em decorrência do período desenvolvimentista. Os centros 
urbanos funcionaram como núcleo de atração da população rural em busca de 
melhores condições de vida. Há por sua vez, um inchaço do espaço urbano. 
Data desse período o começo da trajetória irreversível de metropolização de 
algumas cidades, conformando-se em grandes manchas urbanas, que se 
espalham além dos seus limites, de uma forma desordenada. 

          Dentro do setor de habitação, vamos ter, na década de 1970, a 
implantação de bairros previamente organizados e planejados, onde a forma de 
ocupação é conseqüência previsível de planos racionalmente traçados. 
Surgem os apartamentos racionais em série e é desse período também o 
aparecimento dos grandes condomínios verticais, comportando nos bairros 
mais centrais uma população composta por pessoas da classe média e média 
alta. Registra-se o início da implantação dos primeiros CHFs2, com destaque 
para o surgimento do empreendimento Barueri em São Paulo. 

   Segundo Tramontano (1999), a concepção de condomínio surgiu nos EUA na 
década de 1950, quando os arredores das cidades foram invadidos por casas 
de campo. No Brasil, inicialmente, os condomínios surgiram ao redor da cidade 
de São Paulo, ocupando grandes glebas, ao longo das rodovias Castelo 
Branco e Raposo Tavares. “A Chácara Flora foi o primeiro loteamento fechado 
de São Paulo, executado antes mesmo de existir qualquer legislação municipal 
regulamentando este tipo de empreendimento” (Tramontano, 1999,p. 21). 

________________ 

2 Condomínios Horizontais Fechados 

 

 



  Temos hoje, no Brasil, uma realidade urbana consideravelmente demarcada 
por loteamentos fechados, localizados, em sua absoluta maioria, nos subúrbios 
das cidades, acessíveis por uma malha rodoviária de fluxo rápido. O espaço do 
condomínio fechado está muito ligado ao uso intenso do automóvel, como 
também ao modelo norte-americano da moradia no subúrbio.  

        
      Segundo Marcuse 2002: 
 
 

[...] cidades partidas, divididas, dualizadas, polarizadas ou 
fragmentadas não é um fenômeno historicamente novo, 
resultante da globalização ou da economia pós-fordista.  

 
    Ao longo da história, as cidades sempre foram divididas. 
Essas divisões, em geral, refletiam as características de cada 
momento histórico e de sua formação social específica. O 
modelo urbano proposto por Hippodamo de Mileto, no séc.V 
a.C., já pressupunha um cidade dividida social e 
espacialmente. Segundo Aristóteles, Hippodamo “imaginou 
uma cidade de dez mil habitantes, divididas em três classes, 
uma composta de artesãos, outra de agricultores, a terceira de 
guerreiros; o território deveria ser igualmente dividido em três 
partes, uma consagrada aos deuses, uma pública, e uma 
reservada às propriedades individuais. E inventou a divisão 
regular das cidades.” 

 
    Durante a Idade Média, as muralhas eram não só uma 
barreira física e militar, mas tinham também um valor simbólico, 
de unidade e segurança para a população. “Contra os ataques 
súbitos, uma muralha de guarda durante todas as horas, era 
mais útil que qualquer quantidade de coragem militar.” As 
principais formas de divisão urbana ao longo da história, 
segundo Marcuse, são: . Divisão Cultural – divisão feita a partir 
de diferenças de língua, de vestimenta ou estilo arquitetônico, 
de etnia, por país ou nacionalidade, tribo de origem, 
parentesco, religião, crenças ou mesmo estilo de vida; . Divisão 
por Função – divisão como resultado da lógica econômica, 
física ou organizacional. Por exemplo, a divisão entre fazendas 
ou fábricas de áreas residenciais.   

 
      O zoneamento é a aceitação legal desse tipo de divisão. . 
Diferença por Status – divisão como reflexo e reafirmação das 
relações de poder, de dominação, exploração ou autoridade do 
Estado. Podemos tomar como exemplo os enclaves imperiais 
em cidades coloniais como na África do Sul. Desde a revolução 
industrial, as divisões espaciais no contexto urbano ocidental 
são resultado de divisões por classe ou etnia (com exceção 
das sociedades socialistas do século XX e XXI). 

 

    A partir disso, podemos concluir que a essência dos condomínios fechados, 
em si, não são uma novidade completa. No Brasil, há experiências verificadas 
nas décadas de 1970 e 1980.  O que desperta a atenção, dos anos 90 até os 
dias de hoje, é o aumento do seu número e sua disseminação pelo país. 
Alguns condomínios, inclusive, estão sendo instalados em cidades que 



apresentam índices baixos de violência, se comparados às grandes cidades 
brasileiras. Além disso, temos um processo de popularização dessa fórmula, 
hoje oferecida para parcelas de menor poder aquisitivo.  

      Essa rápida disseminação situa-se em um cenário mais amplo de 
modificações na esfera urbana e tem fomentado processos de reestruturação 
do espaço das cidades, que comportam tais condomínios. A metrópole goiana 
constitui-se hoje na terceira capital do país em número de condomínios. É 
interessante verificar, em Goiânia, uma cidade de médio porte, a proliferação 
desses espaços. Segundo dados da Secretaria de Planejamento Municipal 
(Seplam), de 1995 para cá, cerca de 14 CHFs foram implantados. Isto 
demonstra modificações na arquitetura da habitação em Goiânia, indicando 
mudanças na sua vida urbana. (Genilda D´arc e Ademar S. Junior, 2007). 

      No Brasil, os índices de violência vêm aumentado de forma significativa 
paralelo ao crescimento econômico do país. Este fato por sua vez nos leva a 
pensarmos na questão crucial da distribuição de rendas. Pesquisas 
acadêmicas apontam que o aumento da violência esta ligado a má distribuição 
da renda, a educação, transporte publico de qualidade e infra-estrutura dentre 
outros fatores. O simples fato de cercar determinada área não resolverá o 
problema em sua plenitude. Deixar o problema “urbano” para os outros fora dos 
muros, só cria novas concepções acerca da apropriação do espaço gerando 
dessa forma um estado de tensão permanente na medida em que as causas 
verdadeiras do problema permanecem incólumes.    

1. Sobre os Condomínios Horizontais Fechados no Brasil 
 

“Antes de construir um muro deveria saber 
O que estou cercando para dentro ou cercando para fora 
E quem eu gostaria de afrontar”3 

     Para Cristina Patriota (2001), o  surgimento de áreas residenciais muradas 
nos Estados Unidos é apontado, na literatura, como um desdobramento do 
processo de suburbanização das áreas residenciais. A disseminação de 
modelos de enclausuramento de amplos espaços urbanos está diretamente 
ligada ao aumento do medo da violência e à perda na confiança no poder 
público como controlador desta violência. 
 
  No Brasil, os estudos para  o entendimento dos enclaves fortificados  tem seu 
recorte na capital paulista, os mesmos, abrem novas discussões sobre o tema. 
Para CALDEIRA (2000), há  três diferentes momentos e expressões da 
segregação espacial no espaço urbano da metrópole paulistana durante o 
século XX.  O primeiro tipo de segregação compreendeu o período entre o final 
do século XIX e os anos 1940, quando tínhamos a cidade concentrada numa 
pequena mancha urbana, onde a segregação se resumia aos tipos de moradia. 
 
_____________                                                                                                               
3 Frost, 1930 (“Mending Wall). in LANG and DANIELSEN 1997:10. Tradução do autor. No 
original “Before I built a wall I’d ask to know/What I was walling in or walling out,/And whom I was like 
to give offense”. 

  



Dos anos 1940 até o final dos anos 1980, o modelo centro-periferia, ou 
centro rico versus periferia pobre, representou a segunda forma de 
segregação espacial metropolitana, quando as classes altas e médias se 
concentram nos bairros mais centrais, providos de maior infraestrutura 
urbana, e as classes baixas são expulsas para áreas periféricas 
precárias e distantes. O terceiro modelo vem surgindo nos últimos 
quinze anos e representaria a superação no antigo modelo centro-
periferia com a consolidação dos CHFs. 
 

 

2. CHFs em Goiânia: O Aldeia do Vale X Residencial Vale dos Sonhos 

 

     Goiânia é fruto da forma  moderna de se pensar e de se conceber o espaço 

urbano, no entanto, já nasceu segregada. Este modelo segregacionista foi 

enfatizando pelo poder público, quando, por exemplo, pós anos 80 quando cria 

o bairro Mutirão.  

      Ao debruçarmos sobre seu passado, concluímos que sua construção se 

contextualizou num projeto de manutenção do poder.  No entanto, o discurso de 

modernidade e progresso advindos com a transferência da capital, foram os 

que prevaleceram.  

   Nesse sentido, Goiânia, passa  a  ostentar o titulo de   primeira capital do 

Centro Oeste brasileiro de cidade planejada.  Idealizada para uma população 

de 50.000 habitantes, numero elevado para as primeiras décadas do séc. XX, a 

cidade hoje conta, segundo o censo do IBGE-2010, com aproximadamente, 

1.302.001 habitantes. Este aumento substancial de habitantes, não veio 

acompanhado de políticas públicas que contemplassem as demandas sociais 

decorrentes de uma cidade com este numero de habitantes.  

    Como conseqüência imediata dessa falta de infra-estrutura, podemos citar o 

surgimento das zonas periféricas da cidade. Local para onde vão aqueles que 

migram para a capital, vindos do interior  e também de outros Estados da 

federação  em busca de melhorias de vida, moradia digna para se estabelecer. 

Este é o caso do Residencial Vale dos Sonhos, onde a maioria de seus 

moradores não é de Goiânia.  

   As questões de ordem sociais nessas regiões também seguem um padrão 

comum: altos índices de violência, roubos, furtos, tráfico de drogas, tensão 

constantes entre moradores e o poder publico dentre outros. Essas são 

algumas das características comuns a estes espaços. Tais fatos por sua vez, 



em decorrência da forte exposição na mídia, tendem a criar sobre estes locais e 

seus moradores um olhar discriminatório por parte daqueles que não 

frequentam estes espaços.  Naturalmente somos levados a pensar que nestes 

locais, não há espaço para o trabalho, trabalhadores em busca de uma vida 

digna e honesta.  

    Na outra ponta, contrário ao cotidiano da  periferia, Goiânia vem assistindo, 

sobre tudo, a partir dos anos 90 um modelo de auto-segregação urbana. Os 

CHFs. Estes espaços constituem-se, em uma nova forma de ordenamento 

urbano, na medida em que, (re) configuram  o espaço territorial. Suas 

localizações, geralmente afastadas do centro da cidade, nos obrigam a 

aprofundarmos os estudos sobre estes espaços. O local longe do centro, 

sempre fora visto como periferia, esta visão hoje, não se sustenta em 

decorrência dos CHFs. Este fato por sua vez gera aquilo que se convencionou 

chamar-se “não centro”. Para Alves Lobo (2010), o não centro 

    
        Compreende as áreas periféricas, que se encontram distantes; no entanto, não 
se trata unicamente de uma periferia espacial, mas social. Nesse caso, não há mais 
distância entre o rico e o pobre, como acontece no condomínio horizontal fechado 
Aldeia do Vale e o Residencial Vale dos Sonhos. 
 
 
        Assim sendo, o estudo desses dois espaços, nos possibilitará uma melhor 
compreensão desse novo elemento da paisagem Goianiense em contraste 
permanentes com nossas históricas zonas periféricas. 
 
 As relações sociais e  trabalho intercambiadas entre estes dois espaços, as  
tensões geradas a partir da consolidação do Residencial Vale dos Sonhos nos 
permitirá uma visão cristalizada dessas duas realidades distintas em seus 
interiores e ao mesmo tempo próximas em suas geografias.    
 
      Em Goiânia, segundo a SEPLAM: Secretaria Municipal de Planejamento, a 
primeira aprovação para construção de um CHFs se deu para o condomínio 
Privê Atlântico, em  1968. Ainda segundo a mesma Secretaria, a aprovação de 
construção do Residencial Aldeia do Vale é de 1999. Em sua autorização 
consta 584 lotes residenciais.  Seu projeto de constituição esta alicerçado no 
tripé: Segurança – Qualidade de vida – Comodidade. 
 
   No que tange ao surgimento do Residencial Vale dos Sonhos, ao contrário do 
que muitos pensam, não foi fruto de invasão. A área, foi comprada no sistema  
de Cooperativa. Este setor hoje é parcialmente atendido pelo setor público em 
especial pela prefeitura que ali  tem uma escola de boa qualidade, ao menos 
em seus aspectos físicos. Há vários comércios, asfalto e rede elétrica. A 
maioria de seus moradores são trabalhadores que  tem seus empregos no 
Ceasa, na indústria moveleira do Jardim Guanabara e centros de distribuição 
da rede de supermercados  Bretas ou ainda na rede de distribuição das lojas 
Novo Mundo dentre outras atividades  comerciais  da região. Um  numero 



elevado de  mulheres trabalham  como empregadas domésticas no Residencial 
Aldeia dos Vale.  
 
 
       Há também homens neste universo, estão nos jardins, nos serviços ligados 

a construção ou ainda como zeladores. No entanto, quando comparados com o 

universo feminino, os homens são minoria trabalhando dentro do condomínio.                          

        Há atualmente essas relações intercambiadas. A ponto da associação de 

moradores do  Aldeia construir por conta própria uma creche particular dentro 

do Res. Vale dos Sonhos. Mas, nem sempre foi assim. No  passado,  as 

relações eram de hostilidades mutuas. Ainda hoje há um estado de tensão 

permanente entre os habitantes desses dois espaços. Este estado de tensão  é 

manifestado. Ocorre no amanhecer quando muitos  dos que habitam no Vale 

dos Sonhos vão trabalhar no Aldeia ou ainda, a tarde, quando retornam. Essas 

vozes são ouvidas também nos bares, nas igrejas, nos salões de beleza do 

Res. Vale dos Sonhos ou nas rodas de amigos (as).  Essas vozes,  ecoadas 

sempre acompanhadas  do termo “eles”, para designar os ricos, ou,  os que 

estão lá do outro lado, dão conta desta tensão constante.  Para melhor 

compreensão dessas questões o estudo propõe as seguintes indagações: 

1º -  O estado de tensão permanente existente entre os moradores 

do residencial Vale dos Sonhos e Aldeia do Vale são frutos do 

processo de construção desses dois setores? 

2º - A construção da creche no res. Vale dos Sonhos por parte dos 

moradores do Aldeia é uma tentativa de aproximação e interação 

entre estas comunidades ou se constituem em uma comodidade já 

que assim, as empregadas domésticas tem onde deixar seus 

filhos antes de irem trabalhar? 

3º - Os moradores do Aldeia através de sua associação tentaram 

junto aos órgãos governamentais e imprensa impedir o surgimento 

do Res. Vale dos Sonhos com a temeridade da perca de 

segurança e  de que seus imóveis pudessem se desvalorizar com 

a proximidade de um setor pobre? Temiam eles por uma espécie 

de favelização? 

     O projeto  original de construção  do Aldeia do Vale visava a inclusão  da 
área onde hoje esta localizada o Res. Vale dos Sonhos. No entanto, por 



divergências quanto ao valor da área entre o proprietário  e a empresa criadora 
do Aldeia, a compra não se efetivou. Havia a ideia por parte dos gestores do 
Aldeia de que a compra da área seria uma questão de tempo e de mercado. 
Acreditavam que pressionado, o dono da área não teria para quem vende-la, 
assim, o preço cairia e a compra se concretizaria.  

     Em 1999, com o lançamento do Aldeia já efetivado, um grupo de 
trabalhadores ocuparam a área em questão com a intenção de comprá-la. Não 
acreditando no poder aquisitivo dessas pessoas, o Aldeia se manteve na 
mesma posição, acreditando que diante desse novo cenário o proprietário 
venderia a área. No entanto, estes trabalhadores reuniram-se em uma 
cooperativa e pagaram o preço pedido pelo proprietário. Nesse sentido, 
algumas  hipóteses se colocam em nossa  pesquisa são elas: 

 

a - Os  gestores do Aldeia bem como seus moradores visualizaram no Res. 
Vale dos Sonhos um processo favelização na região. Esta visão se justificava 
por conta das moradias precárias da área: barracos de lonas, barracos 
cobertos com palha de coqueiros, trieiros como ruas etc. Este cenário 
inviabilizava o empreendimento Aldeia que se iniciava. O mesmo, estava ainda 
na fase de vendas dos lotes. Temiam, sobretudo,  pela segurança do 
condomínio na medida em que  todo o projeto do condomínio fora calcado 
neste conceito. A segurança era o grande trunfo de vendas dos lotes. 

 

b – Diante da eminência de consolidação do Res. Vale dos Sonhos, a ação dos 
gestores do Aldeia passou a ser de bastidores políticos e lobby junto aos 
aparelhos de Estado e Imprensa. A grande discussão jurídica  levantada era 
sobre os limites da área urbana de Goiânia, que, naquele momento não 
alcançava a área dos assentados, tida  até então como rural, não sendo, 
portanto passiva de escrituração urbana, o que tornava aqueles moradores 
irregulares perante a lei. Assim sendo, a questão foi deslocada para dois 
campos: o jurídico e político. 

 

c – Atualmente, as relações entre essas duas comunidades se dão num clima 
de “normalidade” e reciprocidade. O discurso em voga de responsabilidade e 
sustentabilidade eco-social contribui para a aproximação desses dois mundos. 
A construção de uma creche no Res. Vale dos sonhos por parte da associação 
de moradores do Aldeia do Vale (SAALVA), é vista por diferentes ângulos e 
concepções. Há os que vêem nessa ação a materialização de uma 
responsabilidade social e há aqueles que percebem nesta ação uma 
comodidade para os patrões do Aldeia, na medida em que as justificativas de 
atrasos por parte das empregadas domesticas por não terem onde deixar os 
filhos pequenos, foram sanadas. 
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