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introdução

A produção do espaço urbano nas cidades brasileiras vem ocor-
rendo em descontinuidade, com a introdução de espaços residenciais 
populares abertos e fechados, mas também de espaços residenciais 
fechados de classe média e elite, em áreas distantes da malha urbana 
compactada. Esse processo, além de provocar o encarecimento da 
vida urbana devido à distância dos principais equipamentos e in-
fraestruturas, impõe o uso de veículos automotivos como principal 
meio de deslocamento. Essa extensão do tecido urbano está correla-
cionada à ampliação da condição de mercadoria da própria cidade, 
uma vez que, a cada expansão, há mais terra para ser vendida pelo 
mercado imobiliário.

Aliada à descontinuidade territorial ocorre a segmentação do 
espaço urbano, que aponta para uma separação dos moradores da ci-
dade de acordo com o nível econômico e social, como evidenciam os 
espaços residenciais fechados de médio e alto padrão, destinados aos 
segmentos de maior poder aquisitivo, e os espaços residenciais po-
pulares abertos e fechados (condomínios), destinados aos segmentos 
de menor poder aquisitivo. A opção por morar em espaços fechados 
é justificada com base em argumentos que se diferenciam conforme 
o perfil socioeconômico dos moradores, tais como a facilidade no 
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14  VIVIANE FERNANDA DE OLIVEIRA

financiamento, a busca por qualidade de vida e por status, além do 
enfrentamento da insegurança urbana.

A partir das entrevistas com moradores e futuros moradores dos 
condomínios horizontais populares fechados por nós pesquisados 
− Vista do Vale e Esmeralda, em Presidente Prudente, e Terra Nova 
São Carlos e Tecumseh Village, em São Carlos −, constatamos que, 
além das já citadas motivações, essa pode ser uma estratégia para 
evitar os estigmas sofridos pelos moradores de espaços periféricos 
nos quais estão localizados os condomínios pesquisados. Buscando 
evidências de tal processo, realizamos também entrevistas com 
moradores de dois espaços residenciais abertos, o Conjunto Habi-
tacional Jardim Humberto Salvador, em Presidente Prudente, e o 
Cidade Aracy, em São Carlos, com o objetivo de utilizá-las como 
contraponto para as novas práticas e representações sociais dos mo-
radores e futuros moradores dos condomínios horizontais populares 
fechados, aos quais este livro direciona-se prioritariamente.

São Carlos e Presidente Prudente, ambas situadas no interior do 
estado de São Paulo, porém com posições distintas na rede urbana, 
foram as cidades escolhidas devido a dois motivos principais:1 a par-
tir delas podemos compreender as particularidades e similitudes dos 
processos estudados em cidades com posições hierárquicas distintas 
na rede urbana, além do fato de ter havido uma relevante expansão 
de condomínios fechados nessas cidades desde os anos 1990.

Presidente Prudente é considerada uma cidade média por con-
centrar papéis e funções urbanas, atraindo um grande fluxo de pes-
soas de cidades vizinhas, que utilizam principalmente o comércio e 
os serviços oferecidos. Além disso, está distante de outras cidades 
de mesmo porte, o que reafirma seu poder de atração frente a uma 

 1 Além disso, a opção por essas cidades ocorreu devido ao fato de ambas fazerem 
parte do conjunto de seis cidades médias (Presidente Prudente-SP, São Carlos-
-SP, Ribeirão Preto-SP, Marília-SP, São Jose do Rio Preto-SP e Londrina-
-PR) estudadas pelo projeto temático Lógicas econômicas e práticas espaciais 
contemporâneas: cidades médias e consumo, no qual estava inserida a pesquisa 
que originou este livro e cuja relevância para este trabalho poderá ser notada no 
decorrer do texto.
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OS SENTIDOS DA CASA PRÓPRIA  15

ampla população que reside no Oeste Paulista e no sul do Mato 
Grosso do Sul.

São Carlos está próximo a cidades de maior porte (por exemplo, 
Campinas e Ribeirão Preto) e também de mesmo porte (tais como 
Araraquara e Rio Claro). Sposito e Góes (2013, p.36), ao estabelecer 
as principais diferenças entre Presidente Prudente e São Carlos no 
que se refere ao seu papel na rede urbana, observam:

É notória a maior centralidade interurbana de Presidente Pru-
dente, única cidade no Sudoeste paulista, num raio de ao menos 150 
km, a oferecer bens e serviços em níveis suficientes para polarizar 57 
cidades de menor tamanho populacional e de menor complexidade 
funcional. Na posição de menor centralidade interurbana está São 
Carlos, cuja localização muito próxima de outras cidades de porte 
semelhante ou maior (Araraquara, Americana, Rio Claro, Limeira e 
Ribeirão Preto) reduz sua capacidade de polarização.

Neste livro, outros aspectos, próprios da cidade contemporânea, 
têm maior importância, como é o caso dos novos processos a partir 
dos quais seu espaço vem sendo produzido. Destacamos o afasta-
mento territorial das atividades ligadas ao consumo, o aumento do 
uso de veículos automotivos e a melhoria da qualidade dos trans-
portes (há um aumento significativo da mobilidade, embora ela seja 
estratificada), a valorização das novas paisagens urbanas associadas 
à imagem do moderno (embora cada vez mais estandardizadas) e a 
ação do Estado associada a interesses econômicos.

Desses processos resultam, como atual configuração, os novos 
centros, subcentros, eixos especializados e, ainda, os centros antigos, 
além de uma valorização dos espaços privados em detrimento dos 
espaços públicos, lógicas definidas por interesses das atividades 
de produção e comercialização, mas também, e cada vez mais, por 
interesses fundiários e imobiliários. A ideologia do crescimento e do 
desenvolvimento, sustentando essas lógicas e justificando a ação do 
Estado, não pode ser desconsiderada.
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16  VIVIANE FERNANDA DE OLIVEIRA

Os atuais processos de urbanização, nos quais localizações e 
distâncias adquiriram importância crescente, passaram a constituir 
situações de vida urbana, em que o diálogo entre as partes da cidade 
atenuou-se ou rompeu-se (Lefebvre, 1983). Isso vem sendo aborda-
do à luz do conceito de segregação socioespacial, cuja contribuição 
primordial reside na ênfase conferida ao fato de essa segregação 
ser uma construção histórica, opondo-se, portanto, à tendência de 
naturalizá-la (Prévôt-Schapira; Pineda, 2008), como expresso na 
origem do conceito, que foi desenvolvido no âmbito da Escola de 
Chicago, “com as contribuições de Burgess (1967[1916]) e McKen-
zie (2005[1926])” (Sposito, 2013, p.62), cuja concepção original 
“refletia o esforço da Ecologia Humana em transpor teorias, leis e 
dinâmicas próprias das Ciências Naturais para ler o espaço urbano” 
(Sposito; Góes, 2013, p.283), sendo que “sua origem esteve associa-
da à ideia de que o uso residencial do espaço urbano resultaria de um 
processo de competição entre os citadinos, gerando áreas de grande 
homogeneidade interna, tanto socioeconômica como cultural” (ibi-
dem, p.283). Algumas décadas depois, esse conceito “foi apropriado 
e repensado por outras perspectivas teóricas, entre elas a reconheci-
da como ‘Escola da Sociologia Urbana Francesa’, cuja leitura teve 
grande importância nos anos 1960 e 1970” (Sposito, 2013, p.62). No 
decorrer dos anos, ao conceito de segregação foram acrescentados 
adjetivos para distinguir um processo do outro.

Neste livro incorporamos a proposição de Sposito e Góes (2013, 
p.285) de trabalhar com o conceito de segregação socioespacial, “a 
fim de torná-lo mais preciso, no sentido de enfatizar que esse proces-
so só pode ser compreendido nas articulações e codeterminações en-
tre condições sociais e condições espaciais, tanto quanto se expressa 
social e espacialmente”. Sendo assim, “não é possível pensar numa 
segregação apenas social, visto que ela é sempre expressa e determi-
nada espacialmente” (ibidem, p.285). Portanto, cabe ressaltar que

as novas segregações são mais abrangentes, porque não se restrin-
gem ao uso residencial do espaço, como, inicialmente, foi concebido 
o conceito pela Escola de Chicago. As separações socioespaciais se 
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aprofundam, gerando segmentações muito mais demarcadas no que 
se refere ao habitat urbano, como os novos empreendimentos imobi-
liários muito bem exemplificam. (Sposito, 2013, p.80)

A segregação socioespacial, portanto, é um processo e um estado, 
estabelece-se a partir de um “jogo” social e político. Ocorre em áreas 
com baixa diversidade social, quando os moradores de determinadas 
áreas diferenciam-se dos de outras áreas, quando se estabelecem bar-
reiras − materiais ou mentais − no plano das representações sociais.

Uma população está segregada quando é estigmatizada,2 quando 
se associa a condição espacial à condição social do sujeito. A segre-
gação socioespacial é resultado de formas de discriminação cuja 
base é espacial. A produção de condomínios fechados3 para a classe 
média e a elite é uma maneira de se separar, diferenciar os intra e 

 2 Embora o conceito esteja fortemente associado aos casos mais comuns de se-
gregação socioespacial, em que alguns segmentos são radicalmente obrigados a 
separar-se, há casos em que o caráter negativo, que decorre dessa separação, não 
está presente, como quando tratamos da autossegregação (enquanto par indis-
sociável da segregação), os quais serão retomados no item “Entre a segregação e 
a autossegregação: condomínios horizontais populares fechados”.

 3 Na legislação brasileira vigente há dois tipos de definições que se aplicariam a 
esses espaços residenciais: condominiais e não condominiais. A definição “con-
dominial” aplica-se às glebas que, em seu parcelamento, atendem à Lei Federal 
n. 4.491, de 16 de dezembro de 1964, cujos preceitos apoiam-se no estatuto da 
propriedade condominial. Assim, aplica-se essa definição às glebas de terras 
nas quais edificações de um ou de vários pavimentos são erguidas, mantendo-
-se a propriedade privada em dois níveis diferentes: a) propriedades privadas de 
uso restrito, sejam apartamentos, no caso dos condomínios verticais, sejam re-
sidências que combinam um terreno e uma edificação, no caso dos condomínios 
horizontais; b) copropriedades privadas de uso coletivo das áreas de utilização 
comum, como vias, calçadas, áreas verdes, de lazer etc., sobre as quais cada 
condômino tem o direito de propriedade sobre uma fração ideal, proporcional-
mente correspondente ao tamanho e/ou preço de sua propriedade individual 
(Sobarzo; Sposito, 2003, p.39-40). A definição “não condominial” aplica-se aos 
lotes e imóveis edificados oriundos de glebas loteadas, segundo a Lei Federal 
n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que estabelece, para aprovação do parce-
lamento da terra para uso urbano, exigências relativas à destinação pública de 
parte da extensão de terra a ser loteada. São áreas voltadas à introdução de vias, 
calçadas, sistemas de lazer, de proteção ambiental e de uso institucional. Essa 
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18  VIVIANE FERNANDA DE OLIVEIRA

extramuros. Esse novo jeito de morar é pautado pelas novas práticas 
de consumo e pela idealização da vida cotidiana nesses espaços, esti-
mulada principalmente por meio da propaganda e da mídia. A partir 
desses espaços, que combinam os ideais de segurança e distinção 
social, emergem novas relações com os demais espaços da cidade, 
estabelecidas pelos seus moradores, no plano das práticas espaciais 
cotidianas. Recentemente, tal opção também se oferece à população 
de baixo e médio poder aquisitivo.

A introdução dos condomínios horizontais populares fechados, 
muitas vezes estimulada por programas habitacionais como o Minha 
Casa Minha Vida ou o Programa de Arrendamento Familiar (PAR), 
nos levou a questionar: por que estimular esse tipo de moradia? A 
quem se voltam prioritariamente os controles próprios desses espa-
ços: aos de dentro ou aos de fora?

Atualmente, o programa Minha Casa Minha Vida desempenha 
papel central no que tange ao financiamento de habitações popula-
res. Durante a década de 1980, o principal promovedor desse tipo 
de financiamento era o Banco Nacional da Habitação (BNH), que 
construía conjuntos habitacionais em locais afastados da malha 
urbana consolidada. No atual programa governamental, um fato 
que chama a atenção é o quanto essa localização descontínua ainda 
se repete, mas atualmente a inserção dos muros reforça e amplia a 
descontinuidade.

As representações sociais dos sujeitos, bem como o papel da mí-
dia, na produção de significados e valores de uma sociedade, “dadas 
as formas como a mídia transforma, e de certa maneira define, a 
circulação de bens simbólicos em sociedades contemporâneas” (Jo-
vchelovitch, 2000, p.92), são elementos fundamentais para a análise 
proposta. Segundo a mesma autora, as representações sociais

representam por excelência, o espaço do sujeito social, lutando para 
dar sentido, interpretar e construir o modo em que ele se encontra 

lei já foi modificada várias vezes, sendo que a maior parte das alterações ocorreu 
por meio da Lei Federal n. 9.785 de 29 de janeiro de 1999.
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[...] elas oferecem a possibilidade da novidade, da autonomia, da-
quilo que ainda não existe, mas poderia existir. Elas são nesse sen-
tido uma relação com o ausente e um meio de evocar o possível. É 
importante ressaltar que não há qualquer tentativa de negar o poder 
das estruturas sociais. Também não se trata de conferir autonomia à 
ordem simbólica. Há sim uma relação entre o material e o simbólico. 
(ibidem, p.41)

Assim, o objetivo geral é contribuir com a compreensão da cidade 
atual em sua complexidade. Ao analisar as recentes transformações 
urbanas em sua relação com as novas formas de morar, buscamos 
compreender como o cotidiano dos moradores dos condomínios ho-
rizontais populares fechados é influenciado e influencia a produção 
do espaço urbano dessas duas cidades.

Utilizamos a escala do cotidiano como estratégia para compreen-
der formas peculiares de resistência, integração e diferenciação que 
se estabelecem no espaço urbano, considerando-se, além disso, 
que podem estar em curso novos processos, como a fragmentação 
socioespacial (Prévôt-Schapira; Pineda, 2008; Saraví, 2008; Sposi-
to, 2011; 2013, Sposito; Góes, 2013; Magrini, 2013), e buscamos 
responder às seguintes questões: física e subjetivamente, como estão 
configuradas essas áreas? Quais são as expectativas e em que medida 
elas são contempladas conforme se estabelecem essas residências? 
Em que medida as práticas cotidianas e os problemas assemelham-
-se ou diferem daqueles existentes em espaços residenciais popula-
res abertos? Em que medida as regras que costumam ser adotadas 
nos condomínios horizontais populares fechados influenciam no 
cotidiano de crianças e jovens moradores? Do ponto de vista do con-
sumo do espaço urbano, o que significa morar nessas áreas? Qual é o 
“pacote” comprado junto com as residências? Em que medida o que 
é vendido passa a ser desejado e, consequentemente, necessário? Por 
que há o incentivo desse tipo de residência por parte dos organismos 
governamentais? Qual a relação entre a localização no espaço urbano 
e a presença de muros e eventualmente de outros equipamentos e/
ou serviços de segurança?
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20  VIVIANE FERNANDA DE OLIVEIRA

Como forma de tentar responder a essas e outras questões, 
utilizamos como principal procedimento metodológico as técnicas 
de entrevistas semidiretivas e a produção de fontes orais. Conside-
ramos que nossas opções metodológicas, bem como o referencial 
teórico, influenciam em diferentes momentos da pesquisa, do início 
ao fim, desde a produção das informações até a interpretação destas. 
Ao realizarmos as entrevistas, produzimos informações a partir do 
referencial teórico, com base no qual orientamos nosso diálogo com 
o entrevistado. Nessa relação que estabelecemos, produzimos dados 
que não são neutros, com questionamentos que são fruto de nossa 
formação teórica e percepção sociocultural.

Durante a realização de entrevistas, buscamos assumir um com-
promisso com a responsabilidade ética da pesquisa, deixando claro 
para as pessoas entrevistadas o objetivo de nosso trabalho, que os 
dados seriam utilizados exclusivamente com a finalidade científica e 
que a identificação dos entrevistados sempre seria preservada.4

Foram realizadas inicialmente entrevistas não diretivas com 
moradores de condomínios populares horizontais fechados em Pre-
sidente Prudente, com o objetivo de levantar hipóteses, por meio 
da fala desses sujeitos, sobre os motivos pelos quais optaram por 
adquirir tais residências. Além disso, fizemos contato com corretores 
de imóveis para levarmos em conta o que vendem como vantagens de 
se morar nesses espaços, atendendo “principalmente a finalidades ex-
ploratórias” e utilizando-as no “detalhamento de questões/problemas 
e formulação/organização mais precisa dos conceitos relacionados” 
(Colognese; Mélo, 1998, p.144). Esses contatos foram realizados 
informalmente, com a finalidade de se obter elementos para nortear 
a elaboração de um roteiro para entrevistas posteriores e aprofundar 
ou redimensionar as hipóteses inicialmente formuladas. De acordo 
com Thiollent (1987, p.80), “a entrevista não diretiva faz parte dos 
estudos exploratórios para preparar o questionário-padrão ou é con-
cebida como meio de aprofundamento qualitativo da investigação”.

 4 Os nomes dos entrevistados citados no texto são fictícios.
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Com a análise das 32 entrevistas semidiretivas realizadas com 
citadinos de diferentes faixas etárias, homens e mulheres, buscamos 
compreender o cotidiano desses moradores, quais as implicações 
desse tipo de residência em seu dia a dia e como se estabelecem suas 
relações interpessoais no âmbito do próprio espaço residencial e dos 
demais espaços da cidade.

É importante salientar todas as etapas necessárias à aplicação 
dessa metodologia: elaboração do roteiro,5 contato com possíveis 
entrevistados,6 gravação das entrevistas, redação do relatório de 
campo7 e tratamento dado a essas informações, que se inicia com a 
transcrição. Assim, a familiaridade com as duas realidades urbanas 
nas quais se inserem os espaços residenciais pesquisados revelou-se 
fundamental e foi viabilizada pela articulação desse trabalho com o 
projeto temático Lógicas econômicas e práticas espaciais contempo-
râneas: cidades médias e consumo, que contribuiu tanto para que 
os contatos necessários ao agendamento das entrevistas fossem 
feitos quanto para que a familiaridade com as cidades pesquisadas 
se efetivasse e para que as entrevistas fossem realizadas durante os 
trabalhos de campo da equipe.8

 5 Foram elaborados três roteiros: 1. para futuros moradores de condomínios 
horizontais populares fechados; 2. para moradores de espaços residenciais 
populares abertos; e 3. para moradores de condomínios horizontais populares 
fechados. Os roteiros estão anexados.

 6 A intermediação de pessoas conhecidas, que tinham contatos com moradores 
dos espaços horizontais residenciais populares, abertos e fechados, em Presi-
dente Prudente e São Carlos, foi fundamental para a viabilização das entrevistas 
e para favorecer o estabelecimento de relações de confiança entre pesquisador e 
entrevistado. 

 7 Nos relatórios de campo, empregamos um roteiro elaborado por Maria En-
carnação Beltrão Sposito, para o projeto temático Lógicas econômicas e práticas 
espaciais contemporâneas: cidades médias e consumo, no qual registramos so-
bretudo informações referentes às condições nas quais a entrevista foi realizada, 
além de informações iniciais sobre o entrevistado, data e local da entrevista.

 8 Nesse sentido, comprova-se a importância das experiências coletivas de 
pesquisa, proporcionadas pelos grupos de pesquisa, como o Grupo de Pes-
quisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais (GAsPERR), do qual 
fazemos parte.
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A desigualdade que caracteriza as posições entre pesquisador e 
entrevistado foi levada em consideração, pois sabemos que algumas 
vezes perguntamos algo que a pessoa não estava preparada para 
responder, ou que nunca havia formulado um pensamento sobre, ou 
mesmo tinha atentado para fatos que estavam sendo perguntados. 
Segundo Thiollent (ibidem, p.83):

A desigualdade é inerente a uma situação de comunicação sobre 
a qual o respondedor não tem controle e permanece separado da 
interpretação e da utilização social da informação transmitida. Em 
situação como esta, a não diretividade dissimula, sob máscara de 
reciprocidade e de liberdade de fala, a hierarquia e a monopolização 
do saber (aspecto institucional).

Nessa relação desigual, buscamos considerar, durante a análise 
das entrevistas, como, em que contexto, aquilo que transcrevemos 
havia sido dito, para que não houvesse distorções da fala, ou mesmo 
uma transcrição “interesseira”, levando em conta apenas os aspectos 
e respostas que interessassem a nós, enfatizando falas que foram 
ditas em outros contextos e cortando outras. Estamos conscientes de 
que, quando fazemos as perguntas, estamos forçando a outra pessoa 
a falar, “mesmo que de forma dissimulada − o outro (no caso o en-
trevistado) a prestar determinada informação” (Colognese; Mélo, 
1998, p.151).

Além disso, buscamos desenvolver a “atenção flutuante” 
(Thiollent, 1987, p.91), procurando não ficar mexendo no grava-
dor, deixando que as narrativas fluíssem, não privilegiando a priori 
quaisquer elementos dos discursos, ouvindo o que o entrevistado ti-
nha a dizer, sem esboçar opinião a respeito do que estava sendo dito.

A transcrição das entrevistas exigiu muita atenção, em função 
dos desafios inerentes à passagem do oral ao escrito. Para análise, 
criamos as categorias relacionadas com nossos temas,9 levando em 

 9 As categorias com base nas quais as transcrições das entrevistas foram organiza-
das e analisadas foram: 1. Motivação para mudança de residência; 2. Segurança; 
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conta as técnicas de codificação propostas por Gibbs (2009, p.60). 
Segundo ele, “a codificação é uma forma de indexar ou categorizar o 
texto para estabelecer uma estrutura de ideias temáticas em relação 
a ele”. Os códigos criados permitem que tenhamos acesso mais fa-
cilmente às ideias levantadas nos textos das entrevistas, facilitando 
a análise e possibilitando o acesso a partes direcionadas daqueles. 
Após o agrupamento dos códigos, Gibbs (ibidem) sugere a hierar-
quização destes, o que permite interpretações a partir das respostas 
obtidas, análise dos dados das diferentes entrevistas e, assim, o esta-
belecimento de uma base de dados.

A partir dos relatos orais, dos silêncios, dos gestos, das conversas 
e dos aspectos objetivos e subjetivos, caracterizamos a vida cotidiana 
desses citadinos, relacionando-as às escalas mais amplas em que 
estão envolvidas. De maneira complementar, analisamos o material 
publicitário produzido sobre os condomínios horizontais populares 
fechados pesquisados. Desse modo, a partir das entrevistas, busca-
mos apreender a escala do cotidiano, como forma de compreender 
as representações do vivido e imaginado, e assim nos aproximar da 
maneira como se dá o consumo no espaço urbano.

Outro aspecto de suma importância que levamos em considera-
ção foram os constantes questionamentos: a metodologia utilizada 
era capaz de apreender o objeto estudado? Às hipóteses iniciais da 
pesquisa mantiveram-se, mudaram, ou foram acrescentados outros 
problemas que de início não pareciam primordiais ou não estavam 
nítidos? Reafirmamos assim que, qualquer que seja o caminho me-
todológico escolhido, a permanente reflexão sobre o que está sendo 
feito, ou mesmo sobre a necessidade de reestruturação de aspectos 
que antes não estavam explícitos, é primordial para a realização de 

3. Condições de aquisição do imóvel; 4. Valorização; 5. Regras (exclusivamente 
para residentes em condomínios fechados); 6. Locais de consumo; 7. Trans-
portes e distâncias; 8. Contrato social; 9. Participação nas decisões (exclusiva-
mente para residentes em condomínios fechados); 10. Lazer; 11. Proximidade 
entre residências; 12. Vias internas (exclusivamente para residentes em con-
domínios fechados); 13. Casa modelo (exclusivamente para residentes em 
condomínios fechados).
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uma pesquisa que se preocupa com a ética e a coerência nos resulta-
dos obtidos.

Desse modo, neste livro nos propusemos, como objetivo geral, 
contribuir para a compreensão da cidade atual em sua complexidade 
a partir do estudo de condomínios horizontais populares fechados 
em duas cidades do interior paulista, Presidente Prudente e São 
Carlos, sem, no entanto, deixar de atentar para as mudanças recentes 
ocorridas em espaços residenciais populares abertos. A perspectiva 
metodológica adotada é a da microescala, do cotidiano dos mora-
dores desses espaços residenciais em suas relações com os demais 
espaços urbanos, em articulação com escalas mais amplas, como a 
local e a nacional, necessárias à compreensão da política habitacional 
que influencia diretamente na relação desses moradores com a cida-
de e que são designativas de processos gerais. Assim, direcionamos 
nossa atenção para as novas formas de morar, em sua relação com as 
transformações urbanas, a partir dos seguintes recortes: 1. condomí-
nios Esmeralda e Vista do Vale (fechados) e Conjunto Habitacional 
Jardim Humberto Salvador, em Presidente Prudente; 2. condomí-
nios Terra Nova São Carlos e Tecumseh Village (fechados) e Cidade 
Aracy, em São Carlos.

A partir das áreas escolhidas, realizamos um esforço de com-
preender como se produzem as representações sociais dos morado-
res intra e extramuros, e como elas atuam no cotidiano, a partir do 
consumo de novos espaços residenciais. Embora o foco do livro re-
caia nos novos condomínios horizontais populares fechados, a aná-
lise das práticas espaciais dos moradores de um espaço residencial 
popular aberto em cada uma das duas cidades foi importante para 
a identificação de contrapontos, mas também de semelhanças, em 
relação às práticas espaciais dos residentes nos espaços residenciais 
fechados.

No primeiro capítulo, “Caracterização das áreas de pesquisa e 
dos problemas enfrentados pelos moradores”, não apenas caracte-
rizamos as duas cidades, os espaços residenciais fechados e abertos 
que pesquisamos, como forma de contextualizar o leitor, mas intro-
duzimos a análise das entrevistas feitas com seus moradores (nossa 
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principal fonte de pesquisa), com base nos conceitos de segregação e 
estigma socioespacial, cuja relevância torna-se cada vez mais eviden-
te ao longo do texto.

Em função da importância da habitação para este livro, realiza-
mos no Capítulo 2, “Os sentidos da casa própria”, o debate a respei-
to dos sentidos que esta vem assumindo, tanto para as construtoras 
e incorporadoras imobiliárias quanto para o Estado, via políticas 
habitacionais, com especial atenção ao papel que assume para os 
moradores que chegam a adquiri-la, conforme se evidencia nas 
entrevistas realizadas. Nesse caso, novas fontes de pesquisa foram 
incorporadas, como os discursos e estratégias de marketing, dis-
cursos da presidente da República e de representantes do mercado 
(imobiliário, de material de construção etc.).

Buscando refletir conceitualmente os processos observados 
empiricamente, discutimos no Capítulo 3, “Da segmentação à frag-
mentação socioespacial: novas práticas de moradores de espaços re-
sidenciais populares fechados de Presidente Prudente e São Carlos”, 
o processo de fragmentação socioespacial em curso, a partir das prá-
ticas espaciais dos moradores dos condomínios horizontais popula-
res fechados, atentando inclusive para as mudanças e permanências 
a respeito dos conteúdos e significados que essas periferias assumem 
atualmente com a introdução dos “condomínios pra pobre” (confor-
me nos disse uma entrevistada).

Nas considerações finais, sem perder de vista os objetivos ini-
cialmente propostos e o conjunto de questões que nortearam este 
trabalho, procuramos sintetizar nossas contribuições sobre o papel 
e os significados das barreiras (físicas e simbólicas) construídas nas 
periferias de Presidente Prudente e São Carlos, que criam novas 
diferenciações, mas convivem com processos que não são novos, de 
produção desses espaços periféricos, contribuindo para que novos 
sentidos da casa própria sejam difundidos.
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