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3  
dA segmentAção à frAgmentAção 

socioespAciAl: novAs práticAs 
de morAdores de condomínios 

horizontAis populAres fechAdos de 
presidente prudente e são cArlos

A cidade é uma realidade material concreta e um conceito inter-
pretativo. É a expressão do processo de urbanização, mas também é 
síntese de sua dinâmica espaço-temporal (Rémy; Voyé, 1994). Logo, 
as práticas espaciais e temporais de seus habitantes podem alterar o 
uso desse tempo e desse espaço.

Atualmente há novas lógicas que se sobrepõem e se misturam. 
Há, ao mesmo tempo, uma expansão da cidade para a periferia e 
também um novo significado desta, não apenas com uma diferen-
ciação de uso no âmbito residencial, mas também uma multiplicação 
e diversificação das áreas que exercem papeis centrais, tais como 
centros de negócios, subcentros, shopping centers, compondo uma 
cidade que contém não apenas muitos centros, mas centros diferen-
tes do ponto de vista social. Assim, está em curso um processo de 
diferenciação dos frequentadores desses espaços.

Esse conjunto de escolhas locacionais, com a cisão entre os espa-
ços de uns e os espaços de outros − tendo o transporte automotivo 
particular como um facilitador desse processo − gera uma tendência 
ao esgarçamento do tecido social do espaço, com múltiplos usos do 
solo, em uma combinação entre espacialidades e temporalidades 
muito mais segmentada. Há cada vez mais não apenas uma segmen-
tação do uso residencial do espaço, mas uma separação cada vez mais 
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marcante nos espaços de consumo, com uma parte dos citadinos 
(que não é numericamente maior, essencialmente) conseguindo 
viver na cidade sem frequentar mais qualquer área de vida social 
que seja pública. Dessa forma, está em curso um processo pautado 
na segmentação da vida urbana: nas residências, nas escolas, nos 
lugares de lazer e nas práticas esportivas, nos lugares de consumir. 
Observamos a tendência à privatização e segmentação dos espaços 
também nas entrevistas que realizamos com os moradores dos espa-
ços residenciais populares que pesquisamos, mas há especificidades 
nesses casos relacionadas à localização comum, periférica, e ao perfil 
socioeconômico dos seus moradores, como apresentamos adiante.

Na medida em que todas as dimensões da vida cotidiana estão 
em processo de segmentação, inclusive nos papéis e usos do espaço, 
o encontro com a diferença torna-se menos frequente e a cidade ten-
de a um espraiamento, que vem sendo tratado a partir da noção de 
fragmentação socioespacial (Prévôt-Schapira; Pineda, 2008; Saraví, 
2008; Sposito, 2011; 2013; Sposito; Góes, 2013; Magrini, 2013). Em 
um esforço de conceituar a fragmentação por meio da produção dos 
espaços urbanos periféricos na Argentina, no México e no Brasil, 
Prévôt-Schapira (2001, p.34-5) ressalta três importantes aspectos 
que compõem esse processo: “esta noção associa componentes espa-
ciais (desconexão física, descontinuidades morfológicas), dimensões 
sociais (retirada para a comunidade, lógicas exclusivas) e políticas 
(dispersão de atores e autonomia de dispositivos de gestão e regula-
ção urbana)”.1 Dessa maneira, tal processo supõe “que o que deveria 
mostrar um funcionamento global quebrou (ou rompeu-se) em 
múltiplas unidades e que já não haveria uma unidade do conjunto 
urbano”2 (ibidem, p.38). Há uma disjunção do tecido urbano, além 
de uma segmentação das práticas sociais e comerciais que permeiam 

 1 “esta noción asocia componentes espaciales (desconexión física, discontinuidades 
morfológicas), dimensiones sociales (repliegue comunitario. lógicas exclusivas) y 
políticas (dispersión de actores y autonomización de dispositivos de gestión y regu-
lación urbana).”

 2 “que lo que debía mostrar un funcionamiento global estalló en múltiples unidades y 
que no habría ya una unidad del conjunto urbano.”
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os espaços urbanos, “numa sobreposição de três dimensões comple-
mentares: a) as alterações nos tecidos urbanos, b) as mudanças nas 
práticas espaciais, com destaque para as relações de sociabilidade e c) 
as implicações que integram o imaginário dos citadinos” (Magrini, 
2013, p.369). A fragmentação socioespacial, portanto, não se resume 
à produção de enclaves, posto que “as práticas e as representações 
que orientam o cotidiano urbano vão além das clivagens materiali-
zadas espacialmente, com limites bem definidos” (ibidem, p.437).

Por um lado, as narrativas das práticas socioespaciais dos mora-
dores dos espaços residenciais populares fechados revelam que há 
certa seletividade espacial quanto aos locais de consumo e lazer na 
cidade, diretamente influenciada pelo tempo e distância a percorrer, 
e ainda pela insegurança que relacionam, subjetivamente, a certos 
espaços da cidade. Por outro lado, as narrativas das práticas socioes-
paciais dos moradores dos espaços residenciais populares abertos 
revelam, muitas vezes, condicionantes e limitações decorrentes do 
estigma socioespacial. Tais processos são reveladores de um compo-
nente fundamental do processo de fragmentação socioespacial, que 
é o estilhaçamento de todas as dimensões que compõem a vida urba-
na, as quais não se limitam, portanto, à localização das residências, 
mas envolvem a diferenciação entre os espaços de consumo, lazer 
etc. A segmentação do espaço de cada um na cidade, combinada com 
a diferenciação e separação das práticas socioespaciais, são alguns 
dos componentes do processo de fragmentação em curso nas cidades 
que pesquisamos.

Porém, há que atentar para a polissemia e uso indiscriminado 
do termo “fragmentação”, que podem enfraquecer seu potencial 
explicativo, embora:

A amplitude de usos e conteúdos do termo indica que estamos 
diante de novas dinâmicas sociais, políticas, econômicas e culturais 
que apontam para novos modos de articulação entre o tempo e o es-
paço, recombinados representados e apreendidos em escalas múlti-
plas. A evidência da força dessas mudanças e de seu caráter está justo 
nessa frequência com que se adota a ideia de fragmentação nas duas 
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últimas décadas, mas também na multiplicidade de acepções segun-
do as quais o termo vem sendo adotado (Sposito; Góes, 2013, p.294)

A crescente desconexão entre esse conjunto de dimensões da 
vida cotidiana, com uma separação não apenas residencial entre 
os citadinos, mas também quanto ao uso dos espaços públicos e a 
maneira de conceber a cidade, relações cada vez mais permeadas 
pela busca de segurança, associada aos espaços privados, apareceu 
em algumas das entrevistas, como é o caso de Marisa, moradora do 
Condomínio Terra Nova São Carlos, que enfatiza a vinda do shop-
ping center e dos hipermercados atacadistas como extremamente 
positiva, devido ao fato de ela e seu carro estarem protegidos contra 
eventuais imprevistos dentro desses espaços. Mas a possibilidade 
que oferecem de horários mais flexíveis também foi valorizada, jus-
tificando a substituição dos antigos locais de compra − Jaú e Dotto, 
localizados na área central da cidade, onde trabalha − pelos novos, 
mais distantes do seu local de trabalho e moradia.

O shopping me facilitou a vida. Por quê? Às vezes eu quero, eu 
saio daqui dez horas da noite, eu tenho onde fazer compras, então 
eu vou lá ao shopping, sabe? Eu me sinto segura dentro do shop-
ping, meu carro está seguro, eu posso ir a qualquer hora da noite, 
então por isso eu gosto de shopping. Mas agora eu estou indo ao 
Tenda [atacadista]. Por quê? Porque agora lá eu também me sinto 
segura, fica aberto até mais tarde e posso guardar meu carro [...] 
Antigamente eu comprava só no Jaú e no Dotto. Depois que veio 
o shopping, eu passei a comprar no shopping, por causa da noite e 
por causa do estacionamento. [E qual é o tipo de comércio que tem 
em seu bairro?] Não tem perto. Porque em condomínio não pode ter 
comércio. E como tem muitos condomínios... No bairro ao lado do 
[bairro] Ipanema, que é a [bairro] Santa Felícia, tem uma padaria. 
[...] Tem que ir de carro. Ou se você tiver tempo, dá pra ir a pé, mas 
como eu não tenho tempo, eu tenho que ir de carro. (Marisa, 49 
anos, podóloga, Condomínio Terra Nova São Carlos, São Carlos)
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É importante ressaltar que a flexibilidade no tempo propor-
cionada pelos novos empreendimentos comerciais só é possível a 
partir da disponibilidade de um automóvel particular, que permite 
o acesso facilitado a extensas distâncias e variados horários. Portan-
to, essa flexibilidade não está disponível a todos, principalmente 
a quem não dispõe de um automóvel particular e mora em área 
estigmatizada, como nos contou Fátima, moradora do Conjunto 
Habitacional Jardim Humberto Salvador, em Presidente Prudente, 
ao falar sobre a dificuldade quanto ao retorno do hipermercado 
para sua casa.

Para fazer compra em dia de saldão, você vem tarde, né? Porque 
é cheio. Para você conseguir um táxi, é um sacrifício. Ou a pessoa te 
conhece de você pegar direto, ou senão você fica lá com a compra. 
Passou das onze e meia, meia-noite, ele [o taxista] não vem. Tem 
que ser muito conhecido para descer aqui no Humberto [Salvador]. 
(Fátima, dona de casa, Conjunto Habitacional Jardim Humberto 
Salvador, Presidente Prudente)

Assim, “os tempos desiguais dos citadinos, sobretudo em termos 
de mobilidade, tornam-se, deste modo, mais um plano que condi-
ciona e orienta o processo de fragmentação socioespacial” (Sposito, 
2013, p.85). Nessa perspectiva, a mesma autora revela que a frag-
mentação socioespacial vai além da descontinuidade territorial, é 
um processo que envolve a dimensão temporal, a articulação entre 
diferentes escalas e as práticas espaciais.

Não se trata apenas de considerar a cidade fragmentada (fato), 
em função de descontinuidades territoriais no tecido urbano ou da 
presença de muros e de sistemas de segurança, o que podem ser indi-
cadores fortes, mas não são, de per si, o processo de fragmentação, 
visto que para entendê-la são necessárias, de um lado, a perspectiva 
do tempo, de outro, a observação das articulações entre escalas e, 
por fim, o mais importante, deve-se frisar que os aspectos observa-
dos podem resultar em redefinição das ações econômicas e sociais, 

Os_sentidos_da_casa_propria__(MIOLO)__Graf_v1.indd   173 14/01/2016   21:55:47



174  VIVIANE FERNANDA DE OLIVEIRA

das práticas espaciais, bem como dos valores que sobre o urbano são 
reformulados. (ibidem, p.83).

Possuir um transporte automotivo particular é fator relevante na 
escolha do local para realizar as compras: no próprio bairro, em uma 
rede atacadista ou em um local acessível por transporte coletivo. 
Dos 32 entrevistados, moradores de espaços residenciais populares 
abertos e fechados, 18 responderam preferir realizar as compras em 
hipermercados atacadistas, mesmo sendo mais distantes, devido a 
diferentes motivos: menor preço, maior segurança, flexibilidade no 
tempo, facilidade em estacionar etc. Antonia afirma preferir percor-
rer distâncias maiores para chegar aos hipermercados atacadistas e 
ao Shopping Iguatemi, em São Carlos, a ter que utilizar o centro da 
cidade, onde há maior dificuldade de estacionamento.

O meu marido não gosta muito do centrão, não, porque quando 
você vai lá, você não tem mais lugar para estacionar [...] Agora com o 
Tenda [atacadista], com o Toninho [atacadista], o shopping [Shop-
ping Iguatemi], a Havan [loja de departamentos], que está gostoso 
para ir, vai até mais longe para não ter que enfrentar o trânsito. 
(Antônia, 56 anos, aposentada, Condomínio Tecumseh Village, 
São Carlos)

Dos dezoito moradores que declaram preferir deslocar-se a 
distâncias maiores, dezessete possuem transporte automotivo parti-
cular, e um respondeu que o acesso era possível por meio de ônibus, 
sendo treze moradores dos espaços residenciais horizontais popu-
lares fechados e cinco dos espaços residenciais populares abertos. 
Gislene, moradora do Cidade Aracy, embora ainda prefira realizar 
as compras de alimentos em redes de supermercado localizadas na 
área central da cidade, revela a importância adquirida pela compra 
on-line, que permite que ela compre o mesmo produto que viu na 
loja por menor preço. Além disso, prefere o shopping para compra 
de artigos de vestuário, privilegiando suas lojas âncora.
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[E quais são os locais que você frequenta para fazer compras?] 
Compras no geral, você fala? [É. Por exemplo, compras de super-
mercado...] De supermercado é no Jaú [Jaú Serve − rede local] ou no 
Savegnago [rede de supermercados]. Agora com o Savegnago, mais 
o Savegnago do que o Jaú, porque é um mercado novo. E lojas mais 
no shopping mesmo, na C&A e na Marisa, mais assim para o lado 
de lá mesmo... A gente vai mais ao shopping do que em loja de rua... 
[Do que no centro?] Do que no centro. Hoje a gente compra mais 
pela internet. A gente está comprando bem mais pela internet. Ele-
troeletrônico eu só compro pela internet. Não compro mais por loja, 
a diferença é enorme de preço e chega super rápido. Não compensa. 
Tem diferença de 200 a 300 reais às vezes, da loja mesmo. Por exem-
plo, eu entro no site do Magazine Luiza. Comprei um celular agora 
para minha filha, que ele é um smartphone, e faz de tudo, por uma 
diferença de 250 reais. Na loja estava 250 reais a mais. [Você já sabia 
como era o celular na loja e comprou pela internet?] Já comprei. A 
gente foi lá, olhou, ela falou “é esse que eu quero”. A gente foi lá no 
site e fez o pedido. Três dias já estava com a gente. (Gislene, 38 anos, 
auxiliar administrativo, Cidade Aracy, São Carlos)

Identificamos na pesquisa alguns padrões de práticas espaciais 
pautados na apropriação de empreendimentos comerciais localiza-
dos em diferentes partes da cidade, como apresentado nas falas de 
Simone e Fabiana. Simone, moradora do Condomínio Terra Nova 
São Carlos, possui carro, o que lhe possibilita escolher o local de 
compras, a despeito da distância a percorrer, de acordo com a ne-
cessidade do momento. O contrário ocorre com Fabiana, que utiliza 
esporadicamente meios como mototáxi e ônibus como alternativa de 
deslocamento na busca de menor preço, mas depende principalmen-
te do carro da irmã para levá-la ao mercado, revelando que os locais 
variam de acordo com a disponibilidade de transporte (coletivo ou 
individual).

[Que locais você frequenta para fazer compras?] Alimento, a 
maioria das vezes, eu vou ao Carrefour [...] É, vou de vez em quando 
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ao Tenda [atacadista] e no Tonin [atacadista]. Mas dependendo 
do que precisa, compensa passar no Carrefour [hipermercado], os 
outros são muito grandes, muito longe, só se for pra fazer compra 
mensal... [E roupa, calçado... Você prefere shopping, centro? Algum 
outro bairro na cidade, internet?] Eu prefiro o shopping, porque lá 
você concentra tudo. Você precisa pegar tudo mais fácil, você vai 
num lugar só e vê várias coisas. (Simone, 35 anos, veterinária, Con-
domínio Terra Nova São Carlos, São Carlos)

Nossos deslocamentos são sempre perto, os mercados a gente 
já vai aqui perto. Quando não, é com minha irmã, que ela vem de 
carro, nós já vamos ao Muffato [Hipermercado] em algum lugar, 
já faz as compras e já vem. Tem mercado no bairro também. Tem 
vários mercados, tem o União, tem o Center. Os preços são bons, 
então acaba indo ali mesmo! [Os locais que você frequenta para fazer 
compras são esses mesmos?] É. Por aqui mesmo. E quando eu vejo 
que tem alguma coisa assim, que eu quero comprar que compensa, é 
mais barato no centro, eu pego a moto e vou para o centro! Aí é meia 
hora... Meia hora, quarenta minutos! Aí é uma viagem. Eu falo que 
a gente não mora nem em Prudente, nem em Pirapó, a gente está 
no meio do caminho. Tem de tudo aqui. Tem farmácia, tem casa de 
ração. Tem tudo aí. Material de construção. Calçado, roupa, super-
caro. Não! Se quiser comprar roupa, você não compra aqui, você 
vai lá para o centro! Compensa pegar o ônibus, compensa pegar o 
mototáxi, porque a coisa aqui é cara! Isso eu achei um absurdo! (Fa-
biana, 30 anos, estudante de enfermagem, Condomínio Esmeralda, 
Presidente Prudente)

Além da importância das condições de mobilidade, das combina-
ções de diferentes funções em um mesmo espaço (caso do shopping 
center), notamos que as formas de pagamento aceitas, especialmente 
o cartão de crédito, influenciam nas escolhas dos moradores. Haidê, 
que faz suas compras no bairro em que mora, Cidade Aracy, comen-
tou que “é difícil ir à cidade comprar alguma coisa, alguma roupa”, 
acrescentando que “quem tem cartão gasta no cartão. Chega ao fim 
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do mês, recebe, aí vem a conta e vai no banco e paga. E outra, vai 
na cidade, vai fazer compra nas lojas grandes, para lá, essas coisas, 
[consegue] diferença de preço”. Na mesma direção, Renato, que tra-
balha na TAM e possui dois tipos diferentes de benefício pagos pela 
empresa (vale-alimentação − VA e vale-refeição − VR), falou dos 
diferentes locais da cidade que percorre para utilizar os benefícios e 
garantir um maior aproveitamento do uso dos cartões.

[E quais são os locais que você frequenta para fazer compras?] 
Como lá na TAM a gente tem o cartão, o VR, que é o vale-refeição, 
tem alguns mercados da Rede 10 que pega esse cartão. Como a 
gente não é sempre que está indo à pizzaria, lanchonete, alguma 
coisa assim, então a gente usa o cartão também para agregar o valor 
ao consumo de alimentação. Então muitas vezes eu estou, a maioria 
das vezes, eu estou sempre naquele mercado Paraná, que é na Vila 
São José, porque ele aceita o cartão. Eu tenho os dois, tenho o VR e 
o VA, que é vale-alimentação. O VA a gente dá uma “andadinha” 
um pouco mais, a gente consegue pegar bastante promoção com ele 
porque todos os mercados aceitam, mas a maioria das vezes é no Pa-
raná ali, que é próximo. (Renato, 40 anos, analista de planejamento, 
Condomínio Tecumseh Village, São Carlos)

Outro aspecto constatado é que, embora haja uma tendência 
de parte dos moradores em preferir utilizar as grandes redes ataca-
distas, localizadas distantes da área central, gerando, muitas vezes, 
novas centralidades, como se trata de um processo, não há uma 
completa substituição de uma forma pela outra. O centro principal 
ainda mantém sua importância para grande parte dos moradores, 
como conta Joana, que ali realiza suas compras de roupas e calçados 
por considerar3 que os preços são menores do que os encontrados 
no bairro em que está localizado o condomínio, o Conjunto Habi-
tacional Ana Jacinta. Assim, considera que “ir para Prudente” vale 
a pena.

 3 Do mesmo modo que Fabiana, anteriormente citada.
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[Que locais frequentam para fazer compras?] Depende. Fazemos 
no Muffato ou no Walmart, depende... [Compra de roupa, de calça-
do faz aqui no bairro mesmo, no centro, no shopping?] Não. Tudo 
no centro. Aqui não. Aqui as coisas são mais caras. Acho que por ser 
um bairro mais afastado, as coisas são mais... A gente sente diferença 
no preço de tudo. [Aqui vocês chegam a comprar alguma coisa para 
alimentação?] É sempre padaria. Padaria que é mais perto. Mas para 
fazer a compra do mês, tem que ser na cidade mesmo, porque aqui... 
Às vezes a gente fala assim, nós vamos para Prudente [riso]. A gente 
vai para Prudente. Porque você pensa que não, mas é distante até 
o centro. (Joana, 42 anos, dona de casa, Condomínio Esmeralda, 
Presidente Prudente)

A importância da flexibilidade no tempo dedicado ao lazer 
também foi comentada por alguns moradores residentes nos con-
domínios pesquisados por nós, como é o caso de Marisa, que realiza 
exercícios físicos após o expediente de trabalho na piscina do con-
domínio, além de se sentir segura em utilizar a bicicleta no período 
da noite dentro desse espaço: “a gente faz os exercícios à noite na 
piscina porque nós chegamos à noite em casa. [...] E lá está segu-
ro. Pode andar de bicicleta dentro do condomínio, que não vai ser 
roubada a sua bicicleta”. Marisa contou-nos, ainda, que deixou de 
frequentar outros clubes da cidade, visto que encontra os mesmos 
equipamentos dentro do condomínio, além de caracterizar negativa-
mente, como inseguro, um espaço público que possui quadras para 
a prática de esportes.

Tem o lazer lá dentro mesmo, não precisa sair para ir a um clu-
be. Os clubes vão fechar tudo, viu? [risos] A coitada da ABASC, o 
Country [clubes populares da cidade] vai fechar. Por quê? São Car-
los Clube [clube tradicional da elite]... Só se não se morar em condo-
mínio, porque se você mora em um condomínio, tem tudo ali, tudo o 
que tem nos clubes tem ali. Tem quadra de tênis, quadra de esportes, 
tem natação, tem lugar pra você fazer caminhada, então é tudo mais 
perto. [Você chegou a deixar de ir a algum lugar? Por exemplo, você 
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está falando dos clubes, você deixou de ir?] Deixei. Eu era sócia do 
clube, eu vendi. [Existe área de lazer no condomínio?] Tem, é o que 
eu acho de bom, é o que te falei. Por exemplo: aqui? Só se for ali na 
Cica [Centro Integrado da Criança e do Adolescente], ser assalta-
do, ou morrer, mas não tem, e lá tem. E lá está seguro. Pode andar 
de bicicleta dentro do condomínio, que não vai ser roubada a sua 
bicicleta. Essa bicicleta pousa lá fora. (Marisa, 49 anos, podóloga, 
Condomínio Terra Nova São Carlos, São Carlos)

Além da segmentação na cidade entre os locais de consumo em 
que é possível o acesso para quem possui transporte automotivo 
individual, a segmentação residencial entre os moradores de menor 
poder aquisitivo, por meio dos condomínios horizontais populares 
fechados, tem favorecido seu isolamento, embora, também nesse 
caso, se trate de um processo, e não de uma mudança abrupta e ra-
dical. A preferência por realizar atividades dentro das barreiras que 
cercam o condomínio transmite a seus moradores uma sensação de 
segurança, diretamente relacionada ao evitamento dos outros, os 
de fora, perigosos, passando esses moradores a assumir “práticas 
semelhantes aos que optaram pela segregação, em vários casos, ao 
elaborarem discursos que distinguem ou discriminam os ‘outros’” 
(Sposito, 2013, p.72).

O que queremos demonstrar por meio da fala dos nossos entre-
vistados é que não se trata apenas de residir em áreas fechadas, mas 
de um processo muito mais profundo e amplo, que toma todas as es-
feras da vida urbana e, sobretudo, coloca em xeque o espaço público, 
como esse ambiente em que outrora quase que se podia encontrar 
uma equivalência com a realização da esfera pública.4 Há, portanto, 
novos imaginários urbanos, novas aspirações, sem que isso implique 
em uma mudança da cidade por completo. Além disso,

 4 Reflexões realizadas a partir das anotações da disciplina “Urbanização e cida-
des”, ministrada pela professora Maria Encarnação Beltrão Sposito durante o 
ano de 2012.
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as relações entre proximidade e contiguidade foram alteradas, uma 
vez que o uso do transporte automotivo e a ampliação das possibili-
dades de comunicação redefinem as interações espaciais entre dife-
rentes áreas residenciais, entre estas e as áreas de trabalho, consumo 
e lazer. (Sposito; Góes, 2013, p.299)

É importante considerarmos que o encontro entre os diferentes 
ainda ocorre, mas questionando sobre a qualidade desses encontros, 
visto que o que realmente importa não é (somente) a possibilidade do 
encontro, da relação com os outros, mas a qualidade e densidade des-
ses encontros e dessas relações entre “outros” (Saraví, 2008, p.102).

Atualmente, parte da realização da esfera pública se faz em espa-
ços privados, como os shopping centers, que são espaços privados de 
uso coletivo (Sposito; Góes, 2013). Há uma contradição entre a reali-
zação da esfera pública para parte da sociedade brasileira em espaços 
que não são de fato públicos, que são controlados, intermediados, 
normatizados por um conjunto de regras que são próprias e atinentes 
à propriedade privada e ao mercado, que representa a privatização 
da cidade. Com a hierarquização dos espaços e a desqualificação 
dos mais pobres (e também entre estes), ocorre a desvalorização dos 
espaços públicos, “entendidos, ao mesmo tempo, como produtores 
e produtos da cidade fragmentada socioespacialmente, visto que 
são tanto expressão deste processo quanto condições necessárias 
para a manutenção de suas principais características” (Magrini, 
2013, p.225).

Dentro e fora dos “condomínios pra pobre”

A despeito da notável diferença de tamanho entre eles, em co-
mum entre todos os condomínios populares pesquisados, além da 
distância de pelo menos 6 quilômetros em relação ao centro, há o 
aproveitamento máximo das áreas, não apenas com lotes peque-
nos, mas principalmente com vias internas e calçadas estreitas. 
Combinadas às facilidades de financiamento, essas características 

Os_sentidos_da_casa_propria__(MIOLO)__Graf_v1.indd   180 14/01/2016   21:55:47



OS SENTIDOS DA CASA PRÓPRIA  181

próprias dos espaços residenciais populares fechados os diferenciam 
dos espaços residenciais fechados de classe média e elite (Caldeira, 
2000; Sposito; e Góes, 2013) e nos ajudam a entender o misto de sur-
presa e contentamento de Helena ao constatar que há “condomínio 
pra pobre”.

A gente viu a maquete... Eu falei assim: “Ah moça, isso é pra 
rico! Eu sou pobre, eu não posso não”. E ela falou assim: “Não! Esse 
é condomínio pra pobre!”. Eu falei assim: “Você tem certeza?”. Ela 
falou: “É pra pobre!”. Eu falei: “Então nesse eu quero, esse eu pre-
tendo ter uma casa!”. (Helena, 38 anos, dona de casa, Condomínio 
Esmeralda, Presidente Prudente)

Relacionada aos esforços do marketing que vende imóveis nesses 
empreendimentos populares de associá-los a um modo de morar das 
classes médias e elites, portanto, desejável por todos, a fala expres-
siva dessa entrevistada pode ser complementada por outras, mais 
sutis, como a de Fabiana, moradora do mesmo condomínio, que 
casualmente se refere a uma semelhança em relação ao Condomínio 
Damha, de classe média e alta, referente à vegetação.

No contrato diz que aqui pelo menos essa cerca aí era pra ser um 
alambrado fechado, que não era pra ter muro, porque era mais caro, 
mas era pra ser aquela... Uma planta que eles plantam, lá no [Con-
domínio] Damha. (Fabiana, estudante de enfermagem, 30 anos, 
Condomínio Esmeralda, Presidente Prudente)

As distinções entre condomínios fechados de classes média e 
elite, cujo status é valorizado por seus moradores, e condomínios 
fechados populares, cujos moradores têm outras prioridades, podem 
ser identificadas em outro momento da entrevista com Fabiana, na 
qual a carga simbólica da expressão “condomínio” é mencionada.

Do jeito que eu era lá fora, eu continuo aqui dentro. [...] Por ter 
nome de condomínio... Digo assim, deveria ter um pouquinho a 
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mais, ser melhor. Mas, eu acho assim: fica mais ou menos a desejar, 
eu penso. Porque quando você fala: “Ah, moro num condomínio”, 
as pessoas falam: “Nossa, ela mora num lugar chique!”. Mas só que 
não tem assim... Não tem uma estrutura... Ou então que tirasse 
tudo, abaixasse as... Essa grade aí, abaixasse tudo então, deixasse ser 
um bairro normal. Porque aqui não entra ninguém. Não pode. Diz 
que não pode... Diz que não pode, não é? Um vendedor não entra. 
Tem lá as suas privações. (Fabiana, estudante de enfermagem, 30 
anos, Condomínio Esmeralda, Presidente Prudente)

Outra distinção diz respeito ao espaço interno, ou a sua exiguidade, 
nos condomínios populares. A disputa entre práticas diferentes em um 
mesmo espaço, assim como a imposição de regras ausentes nos seus es-
paços anteriores de residência, são os principais geradores de conflitos, 
conforme já mencionamos e demonstram os seguintes entrevistados:

O cara discutiu comigo, bateu boca comigo porque eu peguei no 
pé dele. Eu falei: “Maneira na velocidade porque tem criança na rua, 
não precisa entrar voando que nem você entrou. Não tem necessi-
dade”. Aqui já até puxaram arma pra mim. [Morador?] É. Eu tenho 
três boletins de ocorrência aqui. Dois com a mesma pessoa, por 
agressão, e outro com outro morador, por porte ilegal de arma [...] 
porque eu chamei a atenção dele, ele deu um cavalo de pau com uma 
camionete aqui dentro. Ali no meio, naquela área que tem o estacio-
namento. [...] Porque ele é um ex-militar, ele não está no direito de 
fazer isso aí. (Renato, 40 anos, analista de planejamento, Tecumseh 
Village, São Carlos)

Eles não deixam estacionar o carro na rua. Se chega, tem que es-
tacionar na vaga de visitante, que é lá fora do condomínio, não pode 
por aqui dentro, porque não pode parar em frente de casa. Porque 
realmente a rua é estreita. Mas imagina, um dia de chuva, uma coisa 
assim? Como que a visita faz? Entendeu? Eu acho que isso está er-
rado. (Marcos, 36 anos, microempresário, Condomínio Terra Nova 
São Carlos, São Carlos)
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Não pode parar carro na rua. Não pode deixar carro nem um 
pouquinho fora da calçada. As crianças não podem brincar na região 
da portaria, que isso eu acho que está certo, segurança. [...] eu acho 
que essa regra de poder parar o carro na rua tem que ter um pouco 
de senso. Não tem que ser um negócio muito rígido. Você vai parar 
o carro na rua uma hora, tudo bem. Agora é diferente você deixar o 
carro dormir na rua. Chegar do trabalho e deixar o carro na rua até o 
dia seguinte. Isso eu concordo, as ruas são estreitas. Se você para um 
carro aqui, só passa um por vez. As ruas já não são muito boas. Nós 
não temos calçadas próprias de concreto, então o pessoal geralmente 
caminha na rua. Mas eu acho que assim, você vai deixar o carro na rua 
15 minutos, meia hora, uma hora que seja, não tem problema nenhum. 
O fluxo de carro que tem no condomínio não é o que tem na rua. (Bru-
no, 26 anos, empresário, Condomínio Terra Nova São Carlos)

O significado da rua, sua função e seu caráter eminentemente 
público são indiretamente questionados, implicando na pergunta: 
há ruas dentro dos condomínios? Nos condomínios populares fe-
chados, práticas próprias de espaços privados, como quintais, por 
exemplo, disputam espaço com outras, próprias das ruas, enquanto 
a imposição de regras, às quais se recorre em busca da neutralização 
dos conflitos decorrentes das disputas, acaba por tornar-se por si 
só foco de novos conflitos. Como pano de fundo, identificamos 
simultaneamente a escassez de espaços, tanto individuais (de cada 
residência) quanto coletivos, como é o caso das vias, denominadas de 
ruas pelos moradores. Esses são problemas comuns aos espaços resi-
denciais populares abertos, assim como os dilemas que envolvem os 
limites (ou fronteiras) entre espaços privados e públicos, sobretudo 
no que se refere às práticas espaciais.

Soluções individuais, como a construção de muro entre as resi-
dências, são justificadas pela proximidade considerada excessiva 
entre elas, da qual decorre a “necessidade” de manter a privacidade 
e ainda de proteger a casa de pequenos furtos no interior de condo-
mínios horizontais populares fechados. Nesse caso, novamente o su-
peraproveitamento das áreas por parte das construtoras é o pano de 
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fundo, mas as soluções apontam para um processo de privatização 
que já pauta a própria vida nesses novos hábitats e que gera reações 
diversas.

Tem gente que coloca [o muro] pra separar. Eu acho que mata o 
que você comprou. [A estética?] Sim. Vai por muro aqui? [...] Tem 
gente que quer portão eletrônico fechado. Já não mudou aqui, já não 
sabe que é estilo americano, que o padrão é esse, é verde, é aberto? 
Pra que você vai fechar? (Vera, 50 anos, auxiliar de enfermagem, 
Condomínio Terra Nova São Carlos, São Carlos)

Aqui fechou o muro, não vejo mais a vizinha de cá também 
[apontando para um dos lados]. Porque fez a muralha aí, só via ela 
quando não tinha o muro. Então já ficou pra lá também. A do fun-
do, antes de nós fazermos o muro, a gente conversava mais, acabou 
também. Levantou a parede, acabou (Fabiana, 30 anos, estudante de 
enfermagem, Condomínio Esmeralda, Presidente Prudente)

Eu vejo que morar num lugar que nem esse, eu penso que não 
haveria necessidade de colocar cerca elétrica, câmeras. A gente teria 
uma certa segurança, desde que o condomínio conseguisse ter uma 
segurança certinho, do jeito que pede [...] eu vejo como desneces-
sária a instalação de um portão aqui [referindo-se à sua residência], 
eu vou gastar 4, 5 mil reais em um portão eletrônico, sendo que eu 
tenho uma segurança lá na frente. (Renato, 40 anos, analista de pla-
nejamento, Condomínio Tecumseh Village, São Carlos)

[Você acha que as casas são próximas umas das outras?] Antes 
eu até achava, mas agora eu não acho, não. Aqui eu até achava, 
quando estava sem o muro. Você saía na porta da sua cozinha, você 
via a parede do quarto do vizinho ali [...] Incomodava. Agora com o 
muro, não. Depois que fez o muro, sei lá, eu acho assim, tudo numa 
distância boa. (Ailton e Helena, 38 anos, mecânico e dona de casa, 
Condomínio Esmeralda, Presidente Prudente)
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O espaço intramuros é imaginado por alguns como uma cidade 
ideal, ou seja, onde todos se conhecem, vivendo em perfeita harmo-
nia, com lazer, segurança, conforto e contato com a natureza, onde 
as crianças podem brincar sossegadas, e os jovens, circular sem preo-
cupação. Porém, no cotidiano, as regras são de difícil cumprimento, 
conforme demonstram as narrativas de conflitos.

[Já presenciou ou ouviu falar de conflitos?] Eu nem saio pra ver... 
Já teve aqui, acho que uma daqui com uma de lá [apontando para a 
direita e esquerda]. As duas brigaram. Mas porque a moça passou 
correndo, e uma das regras é o carro... E nessa rua tem muita criança, 
e a moça passou muito rápido, e realmente, você... Ela passa muito 
rápido, sempre. E a mãe estava com as crianças ali e falou pra ela, 
“Ôhh, passa mais devagar”, assim! Ela já achou ruim, já chamou o 
marido, o marido veio aqui bater boca. (Simone, 35 anos, veteriná-
ria, Condomínio Terra Nova São Carlos, São Carlos)

[Você já presenciou ou ouviu falar de algum conflito, algum 
bate-boca entre vizinhos por conta do descumprimento de alguma 
regra?] Olha, eu nunca presenciei, não posso falar exatamente dos 
motivos porque foi o que eu ouvi, mas eu sei que já teve tapa na cara 
durante reunião e já teve outras situações de pessoal mais ignorante 
que não consegue entender que a criançada tem que brincar e vai 
gritar com criança, vai brigar com criança, e já teve bate-boca de 
pais, eu sei das situações... Mas nunca presenciei, graças a Deus... 
Também já sei que atiraram pedra em cachorro, porque o cachorro 
estava solto e foi fazer as “necessidades” no jardim do outro. Então 
são coisas que acontecem... Se o pessoal cumprisse a regra de deixar 
o cachorro dentro de casa, ou o pai conversasse com o filho: “Olha, 
brinca, mas brinca perto de casa pra não ter problema com outros 
vizinhos”, coisa desse tipo, acho que poderia ser evitada... Mas é 
pouco! Pra três anos de condomínio que eu moro aqui, eu acho que 
tem pouco... (Bruno, 26 anos, empresário, Condomínio Terra Nova 
São Carlos, São Carlos)
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As ações dos promotores imobiliários são eficazes em difundir 
novos conceitos em termos de produção de espaços diferenciados, 
que se valorizam pelos diversos atrativos que oferecem, principal-
mente os relacionados à segurança, embora no cotidiano tal sensação 
se revele contraditória, como nos contou Vera, a respeito de um 
acidente de automóvel provocado por um morador envolvendo uma 
criança que brincava em uma das vias do condomínio.

Teve uma vez, aquele senhor do Escort preto, lá, que estava 
bêbado, passando na rua, atropelando todo mundo. Foi lá pra cima 
também... A família teve um desentendimento, porque o menino 
estava jogando bola, disse que quase atropelou o menino, aí o me-
nino esperou o carro passar e voltou, ele voltou, virou não sei onde 
lá e já veio em cima do menino de novo, passou por cima da bola. A 
mulher foi tentar tirar a bola também, teve que se jogar na grama, 
porque quase pegou na mulher também. O marido da mulher atra-
vessou, queria pegar o cara, um veio apartar, uma coisa assim... Mas 
foi só essa vez... [...] Teve polícia, a síndica ficou lá pra tirar eles de 
casa, com segurança, chegou a passar [o carro] na perna de um dos 
rapazes lá... Não passar... Bater assim, sabe? (Vera, 50 anos, auxiliar 
de enfermagem, Condomínio Terra Nova São Carlos, São Carlos)

Também é significativo o papel intimidador atribuído à presença 
das câmeras, que, para os moradores, é sempre uma característica 
positiva desses espaços, mas não revela quem de fato está fazendo 
algo considerado fora das normas ou evita que isso ocorra.

Agora colocou câmera... A câmera não chega lá, só sabe que está, 
que tem gente, mas não dá pra você ver de longe quem é, quem está 
pegando... Você só sabe que tem gente lá... Não funciona... Não é 
uma alta definição... A moça [da portaria] falou que não consegue 
ver. Eu falei: “Mas pôs aí as câmeras no vestiário aqui pra fora 
assim, pra piscina e outra aqui... Então quem que vê isso?”. “Ah, 
ninguém. A gente não tem tempo, a portaria não para. Como que 
eu vou ficar olhando essa tela?” “E o que dá pra ver?” “Dá pra ver 
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que vocês abriram, que alguém entrou, mas não dá pra ver o que 
está fazendo”... O material é ruim. Adiantou nada, não é? (Vera, 50 
anos, auxiliar de enfermagem, Condomínio Terra Nova São Carlos, 
São Carlos)

A legitimação e a valorização cada vez maior dos espaços priva-
tizados, fechados, monitorados, controlados, resultam em relações 
pessoais mediadas por controles de segurança, que se contrapõem 
à representação dos espaços públicos como vulneráveis e perigosos. 
Durante as entrevistas, foi recorrente os moradores reclamarem 
que as pessoas não estão acostumadas a morar em espaços em que 
há regras, sugerindo que tal controle também deveria ser exercido 
nos espaços públicos e contrapondo dentro e fora, sem regras e com 
regras, os de fora e os de dentro, positivo e negativo.

Existe um problema que nem todo mundo que vem morar em 
condomínio sabe que você está se colocando diante de regras, que 
você não tem geralmente na sua casa... Se você fosse pra uma casa 
fora, não tem horário pras coisas, apesar de que até se você tiver in-
comodando o vizinho, dez horas da noite, você não pode, a questão 
de interfonar, isso e aquilo... De não poder estacionar... Então tem 
as regras que precisa cumprir, e nem sempre as pessoas que vêm 
morar em condomínio sabe ou tem consciência de como é isso... É o 
mesmo negócio que você morar num prédio e ficar fazendo baderna 
lá, “nêgo” te põe pra fora... A mesma coisa acontece aqui... Não é 
uma em cima da outra, mas é uma do lado da outra... Em vez de ser 
vertical, é horizontal... Mas você tem regras, então acho que isso 
que tem que cumprir, as pessoas têm que ter noção disso, como se 
colocam... (Simone, 35 anos, veterinária, Condomínio Terra Nova 
São Carlos, São Carlos)

Então eu acho que assim, o ruim daqui é isso, o pessoal não cum-
pre nenhuma regra, pelo fato que eu falei. Acho que 80% não veio 
de condomínios, então não tem a ideia de como é morar num con-
domínio mesmo, numa comunidade fechada, por que condomínio é 
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uma comunidade fechada, então isso é ruim! [...] Como eu falei, eu 
já vim de um condomínio, eu tenho ideia de como é morar num con-
domínio. Muita gente aqui nunca viveu em condomínio, então não 
sabe como que funciona morar em condomínio. Então as pessoas 
não pensam no todo, pensam em si próprias, então cada um quer 
uma coisa diferente, então não é assim, “Vamos colocar duas, três 
opções e vamos votar. Olha, é isso? É isso. É legal, é o bom, melhor 
pra todo mundo? É melhor pra todo mundo”. Não dá pra fazer cem 
por cento... (Bruno, 26 anos, empresário, Condomínio Terra Nova 
São Carlos, São Carlos)

Mesmo que a mudança para o condomínio tenha ocorrido há 
pouco tempo, há uma relativa diferenciação entre os moradores dos 
condomínios horizontais populares fechados e os moradores dos 
seus espaços residenciais anteriores, baseada na questão do respeito 
às regras internas. O depoimento de Joana é exemplar ao contrapor o 
extramuros, com sua “ausência de regras”, ao intramuros, em que há 
o estabelecimento de regras e onde os moradores devem cuidar das 
áreas condominiais e aprender “a viver em comunidade”.

No comecinho o pessoal bateu muito no negócio das regras. Mas 
por isso que teve essa assistente social no começo, porque ela já veio 
para preparar o pessoal sobre as regras no condomínio. Porque mui-
ta gente que veio aqui morava lá fora e não sabe morar em um lugar 
que tem regra. Se você mora lá fora, você faz o que você quiser na tua 
casa, na frente da tua casa. Agora, aqui dentro não. Não é assim. Vo-
cê mora na tua casa. Você tem a tua casa, tudo bem. Mas não é... Co-
mo fala, você tem que viver em comunidade. Aqui todo mundo tem 
que cuidar. Não é você, um cuidar e o outro destruir... (Joana, 42 
anos, dona de casa, Condomínio Esmeralda, Presidente Prudente)

No mesmo sentido de diferenciação entre os moradores de den-
tro e fora do condomínio, Douglas descreve os hábitos trazidos por 
alguns moradores de outros bairros da cidade, como jogar lixo ou 
mesmo pôr fogo em áreas vazias, além de identificar as diferenças 
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na aparência entre os moradores dos setores Leste e Sul da cidade, 
onde atualmente mora. Embora afirme que em todos os lugares há 
pessoas “que não valem nada”, busca diferenciar-se socialmente ao 
afirmar que os moradores que mudaram para o condomínio muda-
ram de nível, mas não perceberam.

A gente conhece o pessoal do outro lado da cidade. A gente 
veio tudo do Parque Alvorada [bairro localizado na Zona Leste da 
cidade]. É um pessoal diferente. Porque a gente veio da quebrada, 
e vê que é um pessoal diferente. São pessoas bem humildes. Você 
anda no Cambuci [bairro localizado na Zona Leste da cidade], no 
Parque Alvorada [bairro localizado na Zona Leste da cidade] é um 
pessoal feio da p**** [risos]. [De lá pra cá você sentiu diferença 
entre os bairros?] Por mais que, vamos supor, aqui tem gente que 
não vale nada e lá também. Todo lugar tem, mas é diferente o nível. 
As pessoas que moram lá são todas sem condições. [...] Teve gente 
que saiu das quebradas, que chegou aqui e viu a portaria ficou... O 
pessoal morou no buraco lá, chega aqui não tem respeito. [Você acha 
que gostaram?] Eu acho que foi assim, como que falo para você?... 
Eu acho que mudou o nível dele e ele não percebeu. Ele continuou 
pensando que está morando no... Tinha uns vizinhos aqui que joga-
vam lixo lá embaixo! Vamos supor: sofá velho, lá embaixo. A gente 
teve que chegar nele e falar que não é assim que funciona. Aí virava 
a cara para gente. No outro dia fazia a mesma coisa. Chegou a tacar 
fogo no sofá lá que o fogo deu tudo no... [...] Eu cheguei no vizinho, e 
falei: “Não é assim que funciona, não!”. Aí ele fechou a cara comigo. 
É isso que é errado. Acha que está morando onde? Se você não zelar 
pelo lugar que você mora, quem é que vai zelar? (Douglas, 40 anos, 
Condomínio Esmeralda, Presidente Prudente)

O fato de os moradores terem a quem diretamente se reportar 
quando algo ocorre fora das regras, aliado ao crescente desinteresse 
pelos espaços públicos, contribui para a dissolução cada “vez maior 
da possibilidade de convívio na cidade e da cidade como lugar das 
diferenças, havendo, ao contrário, um acirramento da indiferença 
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e do individualismo na resolução (ou amenização, a exemplo do 
escapismo para condomínios exclusivos) dos problemas urbanos” 
(Fernandes, 2009, p.210).

Aconteceram todas essas desavenças, que a polícia ficou três 
dias na casa da moça lá, que elas rolaram na grama uma com a outra 
lá, debaixo de chuva. A síndica levantou uma hora da manhã e foi 
pra lá, e a briga continuou de manhã, continuou no outro dia, veio 
a polícia. Dois, três dias. A síndica serve pra isso. A síndica então 
serve pra... Colocar o condomínio... Apaziguar as pessoas, ver o que 
precisa, o que falta, o que precisa melhorar, e só... Na hora de admi-
nistrar mesmo, somos nós, e o que a gente decide, ela faz... (Vera, 50 
anos, auxiliar de enfermagem, Condomínio Terra Nova São Carlos, 
São Carlos)

Além disso, a imposição de regras pode dificultar a apropriação 
dos espaços coletivos de lazer, mesmo que eles sejam atraentes.

Eu tenho há dezesseis anos a chácara, dezesseis que eu morava 
lá [batendo na mesa], eu nunca passei um domingo de solidão! Eu 
tinha meus irmãos, baixavam na chácara no final de semana, pra 
relaxar. Minhas primas, minhas tias, minha família toda, meus 
amigos. Eu fazia um caldo na sexta-feira. Toda sexta-feira era caldo 
em casa, toda sexta-feira à noite. A minha cozinha é grande. Então é 
isso. Isso é tudo sobrinho dormindo. Vai todo mundo. Essa que é mi-
nha copinha. Então é tudo de bom. Tem a cozinha, olha a área, olha 
o tamanho da mesa... [mostrando algumas fotos]. Sabe, eu tenho 
três fogões de lenha... Mas então, de repente... Hoje eu saio, eu estou 
de frente com um vizinho, eu não posso... Na chácara você pode 
aumentar o rádio e fazer o serviço, porque mulher é assim, aumenta 
a TV e o rádio pra fazer o serviço! Você não pode no condomínio. 
Você não pode, é tudo bem comum, são novas regras, é tudo quanto 
a isso... No condomínio você... Que nem, na chácara tem piscina, 
as crianças brincam, vai todo mundo... À tarde eu coloco remedi-
nho, no outro dia está pronta, está clarinha, limpa. No condomínio, 
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seus parentes não vão à piscina. É só você. São só os que moram na 
casa. [Seus parentes não podem entrar?] Não podem, não podem 
entrar na piscina. E é uma piscina maravilhosa do condomínio onde 
moramos. É linda, grandona, tem duas, tem infantil... [Vocês fre-
quentam?] Frequentamos à noite. À noite por quê? A gente faz os 
exercícios à noite na piscina porque nós chegamos à noite em casa, 
e nós temos uma vida sedentária, somos gordinhas, temos uma vida 
sedentária, paradinha. Então à noite, eu vou. [Entendi.] Então, a 
única coisa que eu acho ruim... Vão meus sobrinhos, meus irmãos, 
em casa no fim de semana, vê a piscina e fala: “Ah, puxa! Uma pis-
cina agora seria legal!”. “Mas, benzinho, não pode.” “Vamos para a 
chácara!” Aí desce todo mundo pra chácara de novo. Lá brinca, joga, 
faz tudo. Anda a cavalo... Faz tudo! (Marisa, 49 anos, podóloga, 
Condomínio Terra Nova São Carlos, São Carlos)

Embora tenha piscina e outros equipamentos de lazer,5 em todas 
as visitas que realizamos ao Condomínio Terra Nova São Carlos, 
esses espaços privados de uso coletivo estavam vazios. O fato de não 
poder compartilhar alguns destes com eventuais visitas, o que seria 
normal em um espaço residencial aberto, pode explicar a ausência de 
uso nesses espaços. De acordo com as regras do condomínio, as pis-
cinas podem ser frequentadas apenas por moradores, embora tenha 
havido por diversas vezes o descumprimento dessa regra, conforme 
nos contaram os entrevistados.

Mas há manifestações mais radicais que merecem atenção es-
pecial. São práticas protagonizadas sobretudo por crianças e jovens 
moradores desses espaços, como os casos de vandalismo, pichações, 
destruição de áreas coletivas, como playgrounds, piscina, área de 
churrasco, que foram descritas nas entrevistas (seguidas de reclama-
ções) e registradas em fotos durante os trabalhos de campo.

 5 Descritos no Capítulo 1.
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Figura 47 − Detalhe da pia, da cuba e do sifão quebrados no quios-
que do Condomínio Terra Nova São Carlos, em São Carlos

Fonte: Viviane F. de Oliveira. Trabalho de campo, maio 2013.

Figura 48 − Equipamento interno depredado na área de lazer no 
Condomínio Terra Nova, em São Carlos

Fonte: Viviane F. de Oliveira. Trabalho de campo, maio 2013.
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Figura 49 − Pisos encardidos no quiosque da área de lazer no Con-
domínio Terra Nova São Carlos, em São Carlos

Fonte: Viviane F. de Oliveira. Trabalho de campo, maio 2013.

Figura 50 − Muro interno pichado no Condomínio Tecumseh Villa-
ge, em São Carlos

Fonte: Viviane F. de Oliveira. Trabalho de campo, maio 2013.
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Figura 51 − Quiosque da área de lazer no Condomínio Esmeralda, 
em Presidente Prudente

Fonte: Viviane F. de Oliveira. Trabalho de campo, jul. 2013.

Figura 52 − Calçadas estreitas e irregulares no Condomínio Esme-
ralda, em Presidente Prudente

Fonte: Viviane F. de Oliveira. Trabalho de campo, jul. 2013.
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Agora, lá em cima sim, tem um pessoalzinho que quebra, senta 
em cima de pia, quebra, tira as coisas do lugar, mexe nas plantas 
[...] Chegaram a rasgar o vinil da piscina. [...] Soltaram e puxaram 
o vinil. Isso foi no Ano-Novo. Arrumaram a piscina agora, no mês 
passado [abril]. Estava vazia a piscina. No alto do verão estava sem 
piscina. Mas como foi uma coisa assim, que teve presença, ninguém 
quis assinar na época. Porque você tem que fazer uma ata, e as tes-
temunhas assinam que viram. E as pessoas ficaram com medo de se 
comprometer e acabou que o condomínio inteiro pagou. Todo mun-
do sabe quem foi, mas ninguém foi lá [...] Quem presenciou ficou 
com medo, porque condomínio é uma comunidade, então você está 
muito mais próximo. (Simone, 35 anos, veterinária, Condomínio 
Terra Nova São Carlos, São Carlos)

Eu acho que as crianças, principalmente os aborrecentes, são os 
piores. Fala com eles num dia, no dia seguinte estão fazendo pior. 
[O que eles fazem?] Vandalismo! Lá pra cima, o pessoal lá da casa de 
cima estão mais longe daqui do salão, então eles têm a churrasqueira, 
têm as pias, eles sobem em cima da pia. Disse que eles estão pulando 
na cuba, que chegou a soltar, cair a cuba no chão. Soltam o sifão... 
Molharam o papel higiênico e tacaram no teto. São bem vândalos 
mesmo. (Marcos 37 anos, microempresário, Condomínio Terra 
Nova São Carlos, São Carlos)

[Existe área de lazer aqui neste condomínio?] Você viu lá aquele 
pombal lá na frente? [...] Aquele quiosque lá que não vale nada. Aquilo 
lá pra mim não é nada, aquilo lá não é área de lazer. Não tem banheiro, 
não tem nada ali. Tinha o parquinho, os marmanjões estavam namo-
rando lá. Ao invés de ser pras crianças, estavam namorando. Então, 
pra mim, não é área de lazer. [Você gostaria que tivesse área de lazer?] 
Eu queria. Eu gostaria, mas o negócio é o seguinte: se faz um parqui-
nho aqui... uma quadra. Que nem, tinha os molecões lá de fora... As 
molecadas aqui de dentro chamam os moleques lá de fora pra vir na-
morar aqui dentro, as meninas. (Ailton e Helena, 38 anos, mecânico e 
dona de casa, Condomínio Esmeralda, Presidente Prudente)
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Que nem às vezes, que nem eu falei pra ele, tem horas que dá 
vontade de tirar esse campinho daí. [Por causa do barulho?] Eles 
entram [as crianças e jovens], eles invadem a casa da menina aqui 
para beber água. Quebram torneira. Para ela aqui é ruim. Fazem 
xixi, bagunça. Porque lá não tem o muro ainda, eles sentam tudo 
ali. Moleque, você sabe. Vai falar, eles xingam. (Joana e Raimundo, 
42 e 54 anos, dona de casa e aposentado, Condomínio Esmeralda, 
Presidente Prudente)

O descaso para com os equipamentos coletivos e a frequente im-
punidade em relação aos “pequenos delitos” cometidos dentro dos 
espaços residenciais fechados podem levar esses jovens à conclusão 
de que tudo pode ser feito, sem maiores consequências. A noção e 
o respeito às regras do que é privado, mas coletivo, acabam por se 
tornar mais problemáticos nesses espaços. Observamos que, quando 
reclamam dos problemas internos relacionados ao vandalismo ou 
às pichações, a preocupação maior dos entrevistados é sempre em 
relação ao custo que terão para reformá-los. Os princípios da vida 
democrática, de respeito ao direito dos outros e também dos espaços 
que são coletivos, não são promovidos, nem vistos como algo im-
portante nos espaços intramuros, o que se torna mais preocupante 
quando levamos em conta que a cidade do futuro será dos jovens e 
das crianças de hoje.

Para alguns moradores, dentro desses espaços, cria-se uma si-
mulação de cidade, uma falsa liberdade, em que há regras para tudo, 
mas que não precisam, necessariamente, ser cumpridas. Por um 
lado, as pessoas consideram que as regras impostas são exageradas, 
mas, por outro, esboçam o desejo de viver em uma cidade em que 
tudo fosse regrado, privatizado, o que sugere a aposta no processo 
de esvaziamento da vida urbana. Do direito à vida pública, que na 
Belle Époque significou um direito a processos democráticos (Prost, 
1992), passa-se ao direito à vida privada, com uma privatização dos 
espaços de consumo, do lazer e da habitação.

A cidade fragmentada produz uma desintegração física e subjeti-
va, no sentido de que as práticas espaciais tornam-se segmentadas de 
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acordo com o poder econômico e as possibilidades de deslocamento, 
convergindo para uma tendência ao desconhecimento do outro tam-
bém entre os residentes das áreas mais pobres, reafirmando proces-
sos de estigmatização socioespacial.

Para a compreensão dessas mudanças, são importantes as con-
tribuições de Caldeira (2000), que analisa o modo pelo qual a de-
sigualdade é reproduzida nas cidades contemporâneas, fortemente 
enraizadas na desvalorização do que é público e no acirramento dos 
processos discriminatórios e de segregação socioespacial. Em pes-
quisa realizada na metrópole paulistana, ela constata que a vida em 
comum presente nos condomínios fechados voltados a segmentos 
de média e alta renda acaba não criando “uma vida pública regulada 
por princípios democráticos, responsabilidade pública e civilidade” 
(ibidem, p.277).

Observamos que a produção de condomínios residenciais 
horizontais populares fechados reflete e reproduz os processos já 
em curso de segmentação do espaço urbano. Além de provocar o 
encarecimento da vida urbana, devido à distância dos principais 
equipamentos e infraestruturas, esses processos contribuem para o 
estranhamento e separação entre os diferentes citadinos, estimulan-
do a criação de espaços cada vez mais “antiurbanos”. Os espaços co-
merciais adquirem outros conteúdos, e os espaços públicos deixam 
de ser frequentados, passando a ser vistos como perigosos, conforme 
demonstra o trecho da entrevista de Marisa.

Assim, a criação de barreiras − simbólicas e físicas − não favorece 
o contato entre os citadinos. Os vários muros que demarcam espaços 
e separam os habitantes da cidade produzem um espaço urbano cada 
vez mais antidemocrático e individualizado.

Esses processos estão em curso também em cidades médias, nas 
quais as distâncias são mais curtas, visto que os deslocamentos, se 
comparados com os da metrópole, são mais facilmente realizados, 
sobretudo para os citadinos que dispõem de veículos automotivos, 
permitindo que haja uma descontinuidade territorial mais acentuada.
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Outros papéis desempenhados pelos muros dos 
condomínios populares na periferia

A questão da localização periférica dos espaços residenciais 
pesquisados precisa ser retomada, em função da sua importância. 
O casal Fernanda e Rodrigo, por exemplo, nos contou que o condo-
mínio em que moram está mais próximo de outra cidade, Ibaté, do 
que o centro de São Carlos, e ainda comparam a residência atual com 
a anterior, em Rio Claro, onde andavam a pé ou de bicicleta, “não 
ficando tão amarrado” ao meio de transporte, ou mesmo sem “muita 
liberdade pra fazer as coisas”.

Fernanda: É longe, muito longe. A gente se esconde...
Rodrigo: Aqui a cidade foi afastando...
Fernanda: Aqui já está chegando quase na... A gente fala que 

mais algumas coisas, a gente mora em Ibaté, que é uma cidade aqui 
do lado. [Ibaté está há quantos quilômetros daqui?]

Rodrigo: Daqui, acho que uns 6 quilômetros. [Ibaté está mais 
próxima do que o centro de São Carlos?]

Fernanda: Se for ver, está... Eu trabalhava em Ibaté, na clínica 
de lá. É pertinho... [...]

Rodrigo: A distância atrapalhou bastante. Que nem, lá em Rio 
Claro, é costume andar de bicicleta. Lá é tudo pertinho, o serviço 
mais longe que eu trabalhei fica 6 quilômetros, pra atravessar a cida-
de. E o último que eu trabalhei lá, eram 3 quilômetros. Então você ia 
de bicicleta, às vezes, ia de carro, ia de ônibus... Então... Agora aqui 
não tem como. Uma vez eu fui trabalhar a pé... quase que eu morro 
pra voltar. Fica a 10 quilômetros, eu vim pela pista. Saí de lá cinco 
e meia, cheguei aqui sete e pouco. Sete e quinze, eu acho. Então... 
Você não tem muita liberdade pra fazer as coisas. Se acontecer algu-
ma coisa, se quebrar um carro, ficar sem transporte, você fica meio 
amarrado.

Fernanda: E às vezes, assim... E não é muito ônibus que vem 
pra cá. Tem ônibus, sim, algumas horas... Uma vez só que a gente 
pegou ônibus... Pegamos um ônibus, paramos no lugar errado, 
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ainda paramos lá em cima, viemos a pé. Mas... A única coisa, assim, 
é bom que tem tudo aqui perto, agora.

Rodrigo: É, o Carrefour [hipermercado] não fica tão longe... 
[Dá tudo pra ir a pé?] Rodrigo: É... Mais ou menos...

Fernanda: É. Não... São tudo petitico. Minifarmácia, minissa-
colão, minipadaria... [Como são feitos os deslocamentos de vocês 
pela cidade?]

Rodrigo: Sempre de carro. [Você considera que o condomínio 
é perto ou longe do centro da cidade?] Rodrigo: Longe, bastante 
longe [...] Mais na hora de... A hora do rush... 6 horas... 6 horas da 
tarde... 7 horas aqui... Nem pega essa parte. Também ali no centro 
está muito... É muito carro pra pouca cidade. [...] Eu gosto de moto, 
e aqui moto é uma maravilha, porque é muito carro, você tem que 
andar só nos horários mais sossegados. Você perde muito tempo do 
centro pra cá nos horários de pico. Então é isso que... Vai ser que 
nem São Paulo: uma placa, um dia [riso]... Muito carro...

Fernanda: Verdade. Ônibus tem bastante até aqui, não tem 
tanto horário. Mas... Tem... Uma vez só que eu precisei de ônibus 
e deu certo. Demora muito pra chegar. Demora bastante pra chegar 
até lá... Mas tem... Não sei se é... Que eu saiba é a cada duas horas 
que passa o ônibus aqui. Eu não sei... Eu fui uma vez só, que o por-
teiro me falou e eu aproveitei, porque meu carro tinha quebrado. 
(Fernanda e Rodrigo, 24 anos, podóloga e eletrônico, Condomínio 
Terra Nova São Carlos, São Carlos)

Assim como ocorre nos espaços residenciais abertos, além da 
distância, esses moradores têm que lidar com a falta de acessibilida-
de ao transporte coletivo, optando por meios alternativos de trans-
porte individual, como a moto, por exemplo, que acaba deixando 
“tudo mais perto”.

[E a senhora acha que o condomínio é perto ou longe do centro 
da cidade?] Não sei. Para a gente se torna perto porque com moto 
e com carro fica pertinho, mas se for de ônibus, eu acho que fica 
mais complicado, mas é perto. [...] eu acho que condução, que nem 
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ônibus, tem toda hora, que desce, e se não tiver também pega o carro 
ou a moto e vai trabalhar. Isso aí não tem nada a ver, eu não acho 
“dificultoso” não. (Antonia, 56 anos, aposentada, Condomínio Te-
cumseh Village, São Carlos)

Essa alternativa individual, especialmente pelo automóvel, que 
é, aparentemente, a mais eficiente, colabora para o aumento de con-
gestionamentos, resultando em maior tempo para o deslocamento de 
determinados espaços. O perfil socioeconômico dos moradores dos 
condomínios que pesquisamos influencia na frequência dos deslo-
camentos realizados, visto que, como nos disse Helena, “se você não 
tiver dinheiro, você não sai”, implicando na necessidade de resolver 
seus problemas de uma vez, em uma única ida ao centro.

[Vocês consideram que esse condomínio é perto ou longe do 
centro da cidade?] Helena: Não, ele é longe!

Ailton: É longe! Ele é longe. Porque é uma coisa que não dá pra 
você ir a pé. É longe. Se você não tiver dinheiro, você não sai. Mas, quer 
dizer... Você tem tudo aqui. Você não precisa estar saindo pro centro, 
porque se você tem tudo aqui dentro. (Ailton e Helena, 38 anos, me-
cânico e dona de casa, Condomínio Esmeralda, Presidente Prudente)

O fato de percorrer longas distâncias para obter melhor preço no 
centro ou mesmo realizar todas as atividades próximas ao condomí-
nio, quando é possível, é compensado pela libertação em relação ao 
aluguel, por ter uma casa para morar, ter “um cantinho pra ficar”, 
como nos contou Fabiana.

Eu morava no Jardim Aviação. Do Aviação eu vou de a pé pro 
centro, era dez minutos. Aí você vem pra cá, fala: “Nossa, eu estou no 
fim do mundo!” [riso] Tem vantagens e desvantagens. Às vezes você 
acha uma casa pra você alugar lá, pertinho. É 500 [reais]? É! Mas você 
não vai gastar com moto, você não vai gastar com nada. Você anda tu-
do a pé, aproveita e já faz uma caminhada... Tem os seus pré e os seus 
prós. Mas, graças a Deus, é bom ter um cantinho pra gente ficar... [...] 
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Então, nossos deslocamentos são sempre perto, os mercados a gente 
já vai aqui perto. Quando não, é com minha irmã, que ela vem de 
carro, nós já vamos ao Muffato [hipermercado] em algum lugar, já faz 
as compras e já vem. A igreja já é perto também. Então é tudo perto 
que a gente já sai. Na avenida aqui perto. Então não tem muito deslo-
camento pra longe assim, não. Quando eu vejo que tem alguma coisa 
assim, que eu quero comprar que compensa, é mais barato no centro, 
eu pego a moto e vou pro centro! Aí é meia hora... Meia hora, quaren-
ta minutos! Aí é uma viagem. Eu falo que a gente não mora nem em 
Prudente, nem em Pirapó, a gente está no meio do caminho. [Você 
considera que esse condomínio é perto ou longe do centro da cidade?] 
É longe pra chuchu [riso], é bem longe! (Fabiana, 30 anos, estudante 
de enfermagem, Condomínio Esmeralda, Presidente Prudente)

As limitadas possibilidades de deslocamento não diferem muito 
daquelas dos espaços residenciais abertos que pesquisamos, como po-
demos perceber na narrativa de Haidê, uma dona de casa aposentada, 
moradora do Cidade Aracy, que nos contou que passou a ser possível 
deslocar-se mais pela cidade quando adquiriu a carteira de isenção dis-
ponibilizada pelas empresas de transporte a quem é maior de 60 anos.

Eu só vou à cidade quando eu preciso mesmo, de ir no médico ou 
alguma coisa assim. Que nem, pra ir pro centro, eu não tinha... Agora 
eu tenho 60 anos. Eu não consegui aposentar, por causa que eu não 
tenho os quinze anos completos. Então agora, se eu puder... Agora que 
eu consegui a minha carteirinha. Então agora, a hora que eu quiser ir na 
cidade, eu vou mais fácil, porque de primeira, às vezes tinha o ônibus, 
mas talvez eu nem tinha o dinheiro. Eu trabalhei lá pro lado da Vila 
São José ali, cinco anos e seis meses. Não tinha ônibus que subia lá pra 
cima, eu tinha que subir inteiro no Jardim Cruzeiro do Sul. Acabava 
de chegar do meu serviço, andava catorze quarteirões todo dia. Ia a pé 
e vinha a pé. Então era difícil. Na época que a gente mudou, era bem 
mais difícil. Melhorou só no transporte. Aqui que eu acho que é uma 
coisa que melhorou bem pra gente. Ficou mais fácil daqui pra cidade 
agora... (Haidê, 60 anos, dona de casa, Cidade Aracy, São Carlos)
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Você precisa fazer uma compra, pra pegar um preço melhor ou 
comprar coisa diferente, você tem que ir pro centro, para os outros 
bairros. Aqui não tem. E é um pouquinho longe também. Tem que 
fazer todo esse trajeto, subir todo esse morro pra chegar lá pra cima. 
Quem depende de ônibus... É que a maioria das pessoas do bairro 
tem carro. Mas pra quem depende de ônibus, é um pouquinho mais 
difícil. A questão do ônibus também é péssima, todos eles vêm des-
pencando. Todos eles vêm cheios. Nesse horário da tarde então, é 
terrível. (Luciana, 30 anos, dona de casa, Cidade Aracy, São Carlos)

Diante dessas respostas dos entrevistados, retomamos nossa hi-
pótese, elaborada a partir de observações de campo e das entrevistas, 
de que os muros acabam por desempenhar o papel de viabilizar a 
introdução dos condomínios horizontais populares, visto que são 
utilizados para separar um espaço urbano de outro “não urbano”, 
como ocorre em São Carlos, entre o Tecumseh Village e as chácaras 
ao seu redor, entre o Terra Nova São Carlos e o canavial e outros con-
domínios que estão nos seus limites. Em Presidente Prudente, isso 
ocorre entre o Vista do Vale e a rodovia Raposo Tavares, e ainda entre 
o Condomínio Esmeralda e a área de preservação permanente que 
fica nos fundos. Em função de localizações muito desfavoráveis, di-
retamente relacionadas aos baixos preços desses terrenos, os muros 
passam a ser condição para a valorização das residências, conforme 
explicita a resposta de uma futura moradora.

Eu acho que depende do lugar, assim. Não sei te falar. Eu che-
guei a ver outras casas, mas não compensaram. Não época em que 
eu estava vendo, não compensava. Compensou mais, pesou mais o 
fato de ser um condomínio fechado, ter mais benefícios do que você 
comprar uma casa pelo mesmo valor e não ter nada dos benefícios 
que tem, no caso, condomínio e segurança. [Não compensavam por 
quê? Por causa de bairro?] Do local, do bairro. Porque pelo mesmo 
valor, os bairros eram bem afastados e não tinha povoamento bom 
assim. Era... Parecia que você estava entrando numa cidade assim 
que... Por exemplo, as casas tinham galinha ainda no quintal, era 
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sem muro, não tinha portão. Então era bem assim, uma coisa as-
sim... Não era bem localizado mesmo. Você via assim, que tinha 
muito buraco, muito terreno baldio ainda. Então não compensava, 
pelo mesmo valor. (Mariana, 22 anos, auxiliar administrativo, Con-
domínio Vista do Vale, Presidente Prudente)

Dessa forma, as desvantagens locacionais são estrategicamente 
compensadas pela forma condominial fechada, pelo menos enquan-
to compõem as expectativas positivas de futuros moradores, como 
revelou a entrevistada citada anteriormente. Ela articula subjetiva-
mente a segurança, a localização e a privacidade, sem levar em conta 
outros aspectos, o que se contrapõe ao cotidiano descrito pelos mo-
radores de outros condomínios já habitados há algum tempo, uma 
vez que esses espaços são construídos em áreas distantes da malha 
urbana compactada e, por vezes, também dos demais equipamentos 
coletivos de saúde, educação, serviços, lazer e até mesmo de consu-
mo, como mercados, padarias e demais estabelecimentos comer-
ciais. Como forma de agregar valor a essas habitações, os muros são 
erguidos e passam a ser vendidos como sinônimos de qualidade de 
vida, segurança e, por vezes, lazer.

Isso implica em mudanças no conteúdo da periferia? Antiga 
como fato e como representação social, inicialmente a periferia foi 
concebida como local de habitação de trabalhadores pobres, repre-
sentada como espaço homogeneizado de criminalização e pobreza 
(Rosa, 2009), mas salientamos os novos significados que a periferia 
assume, principalmente a partir da introdução de empreendimentos 
imobiliários, por exemplo, permitindo que haja nesses locais uma 
diversificação de grupos sociais, com uma distribuição espacial mais 
complexa entre ricos e pobres. Pobreza e riqueza distribuem-se de 
forma descontínua, com os novos empreendimentos imobiliários 
e equipamentos de consumo alterando as escalas de proximidade e 
distância entre pobres e ricos. Mas isso ocorre apenas quando os em-
preendimentos imobiliários são voltados às classes médias e altas?

Como vimos, quando passam a residir em condomínios fecha-
dos, nossos entrevistados experimentam mudanças nas suas práticas 
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espaciais, mas o alcance delas é variado. Algumas são próprias da 
condição condominial e limitam-se ao intramuros, como escolher 
o síndico, participar das decisões, muitas vezes problemáticas e 
frequentemente pautadas na preocupação com as despesas comuns, 
mas também na organização (e manutenção) de áreas coletivas e nas 
regras. No que se refere ao extramuros, ou mais precisamente às 
relações entre interior e exterior, morar em um condomínio que é 
popular e está na periferia contribui para que os moradores livrem-se 
do peso dos estigmas socioespaciais. A referência simbólica a uma 
forma de morar própria da classe média e elite atua positivamente 
nesse sentido, mas pode gerar falsas expectativas, o que é negativo, 
conforme mencionado por Fabiana em depoimento já citado.

Por ter nome de condomínio... Digo assim, deveria ter um pou-
quinho a mais, ser melhor. Mas, eu acho assim: fica mais ou menos 
a desejar, eu penso. Porque quando você fala “Ah, moro num con-
domínio”, as pessoas falam: “Nossa, ela mora num lugar chique!”. 
Mas só que não tem, assim... Não tem uma estrutura... (Fabiana, 
estudante de enfermagem, 30 anos, Condomínio Esmeralda, Presi-
dente Prudente)

Evidenciam-se as relações entre a dimensão subjetiva e objetiva 
do cotidiano, inclusive porque a questão da insegurança vai ga-
nhando cada vez mais prioridade. Mas essas mudanças não são nem 
absolutas, nem percebidas por todos da mesma maneira, havendo 
descontinuidades em relação à sua experiência anterior, mas tam-
bém continuidades, como o fato de morar em áreas periféricas, mal 
servidas por transporte público,6 em casas menores e impossíveis de 
serem ampliadas.

Considerando que na “sociedade do consumo” símbolos são 
mais importantes do que conteúdos, a publicidade percebe e 

 6 Não desconsideramos as mudanças experimentadas por essas áreas, conforme 
mencionamos anteriormente, principalmente no caso do Cidade Aracy e do 
Jardim Humberto Salvador, especialmente no que se refere à infraestrutura.
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aproveita a representação positiva do condomínio para amenizar os 
fatores desfavoráveis de se viver na periferia, sendo, sobretudo, uma 
simulação da qual participa outro tipo de morador da periferia, como 
um privilégio. As desvantagens de falta de espaço interno acabam 
sendo compensadas pela forma condominial fechada. Nesse sentido, 
as mudanças nas periferias que pesquisamos são mais simuladas que 
vivenciadas objetivamente pelos seus moradores, em função dos 
problemas cotidianos presentes intra e extramuros.

Na entrevista subsequente, a entrevistada, que comprou a casa 
no condomínio onde seus pais adquiriram um imóvel anteriormen-
te, mas ao qual não se adaptaram, revela como as necessidades coti-
dianas não se limitam a um local para morar.

É o seguinte: minha mãe, ela saiu de uma casa de 250 m², porque 
eu tinha casado, a minha outra irmã... A mais nova casou e ela achou 
muito grande pra ela... Quando ele comprou aqui, foi meio no susto, 
ninguém imaginava que ele [seu pai] ia comprar, porque eu vim ver, 
e ele acabou comprando, depois eu comprei. Como comprou, a hora 
que ficou pronto, ele falou “Vamos mudar”, e minha mãe falou “Ah, 
está bom. É pequenininha e tudo, mas vamos, vamos então”. Daí 
vieram, ela fez tudo na casa, mobiliou toda a casa e vieram pra cá. Só 
que daí chega de final de semana, eu vinha de Descalvado [cidade vi-
zinha de São Carlos], a minha outra irmã tem duas crianças, vinha ela, 
o marido e duas crianças, a minha irmã mais nova, vinha ela, o marido 
e a nenê, então você imagina... A casa ficou pequena pra muita gente 
no final de semana, e aí ela resolveu comprar outra. Ela comprou uma 
lá no Cardinali [condomínio], que é maior. (Simone, 35 anos, veteri-
nária, Condomínio Terra Nova São Carlos, São Carlos)

Foi procurando entender como esses moradores lidam cotidia-
namente com um dos problemas mais comumente mencionados 
por eles, a proximidade entre as residências, bem como protegem 
o espaço privado, íntimo, do controle e/ou visibilidade de outrem, 
que elaboramos parte de nossa análise. A partir das visitas aos 
condomínios, constatamos a visibilidade do interior das habitações 
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proporcionada pelas janelas e a importância dos muros internos ou 
de barreiras que demarquem o espaço privado de cada um, o que 
favoreceu a compreensão das falas dos moradores.

São empregadas diversas maneiras para separar o espaço de cada 
um: por meio da construção de muros, quando é permitido ou se têm 
condições financeiras para isso, ou pela utilização de cercas vivas, 
pequenos bambus ou pedaços de madeiras. Essas estratégias confir-
mam a constatação de Sennett (1998, p.29) de que “os seres huma-
nos precisam manter certa distância da observação íntima por parte 
do outro para poderem sentir-se sociáveis”, que, no entanto, não é 
levada em conta quando as habitações populares são construídas, 
seja nos condomínios fechados, seja em espaços residenciais abertos.

Durante uma visita a campo, notamos que em um domingo de 
sol, por volta das 11h da manhã, todas as janelas das residências 
do Condomínio Terra Nova São Carlos estavam fechadas. Quando 
perguntamos o porquê, uma das moradoras respondeu que, se as jane-
las ficassem abertas, todos veriam o que está acontecendo dentro das 
casas, não apenas no quarto, mas também em parte da sala. Outra mo-
radora explicou que recorrem à construção de muros ou mesmo ao fe-
chamento das áreas abertas, mesmo sendo proibidas pelo regulamento 
do condomínio, como forma de preservar o espaço privado de cada um.

O pessoal fecha, fica tudo escuro, escurece o terceiro quarto, es-
curece a cozinha, não tem claridade, não tem sol... Eu não sei... Em 
minha opinião é a área de jardim de inverno, tem que ficar aberto, 
desvaloriza a casa fechado... Aí eles estão fechando, porque não quer 
contato com ninguém. Eu não sou assim, eu gosto de todo mundo, 
eu respeito todo mundo, você tem o seu limite, eu tenho o meu, não 
tem porque estar fechando... É, e eu fico pensando, a gente não pode 
ficar gritando, aqui tem isso. Eu escuto pela porta, mas ela [a vizi-
nha] está entrando com namorado, às vezes eu estou entrando com 
ele [marido], a Juliana [filha] está entrando, a gente se vê na porta, 
não tem jeito. A gente se cumprimenta e tudo, mas ouvir barulho 
aqui... (Vera, 50 anos, auxiliar de enfermagem, Condomínio Terra 
Nova São Carlos, São Carlos)
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Se, por um lado, o fechamento das casas pauta-se no direito à 
vida privada, por outro, implica em um distanciamento nas relações 
sociais, em um desconhecimento da rotina do vizinho, que poderia 
perceber, por exemplo, quando há algum desconhecido na casa em 
um horário em que os moradores habitualmente não estão, oferecen-
do assim alguma segurança. Nessas relações, “há mais do que um 
conhecimento mútuo: há um contato social. Cada morador do bairro 
ou da vila aufere certo proveito dessa vizinhança, desde que pague 
o devido preço” (Prost, 1992, p.116), ou seja, ela envolve também 
outra forma de controle social.

Quando você vem pra condomínio, você primeiro busca segu-
rança, e outra... Você tem uma convivência maior com o vizinho, 
principalmente nesse tipo de condomínio que você não tem muro 
na frente, não tem portão na frente, então você tem uma convivência 
muito maior... [Permite que você veja o vizinho... Converse com 
ele...] Exato... Então aproxima um pouco mais as pessoas... [E quais 
são os equipamentos e as medidas de segurança que têm aqui no 
condomínio?] Tem a portaria, um sistema de câmera e o boca a boca 
dos vizinhos... Porque se a pessoa vê alguma coisa diferente do que 
está, da rotina, então acaba comunicando. Os vizinhos, para isso, 
acaba ajudando... (Simone, 35 anos, veterinária, Condomínio Terra 
Nova São Carlos, São Carlos)

Outros moradores, ao longo das entrevistas, relataram que, 
embora achassem necessário ter uma demarcação clara do espaço 
de cada um, possuíam boa relação com os vizinhos, porém sempre 
limitadas ao “Bom dia” e “Boa tarde”. Essa superficialidade nas 
relações não pode deixar de considerar o papel das diferentes ma-
neiras de lidar com o tempo, principalmente o do trabalho, sempre 
privilegiado, e que acaba influenciando nessas relações sociais, além 
das recentes mudanças nas formas urbanas. Segundo Prost (1992, 
p.121), a articulação que havia outrora entre público e privado foi 
destruída pela urbanização recente.
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As formas arquitetônicas e urbanas da modernidade dificultam 
ainda mais a articulação entre o privado e o público no espaço do 
bairro, pois elas desestruturam esse espaço. É o fim das ruas, que 
canalizavam os itinerários, e o fim das lojinhas: os centros comerciais 
ocupam o lugar das mercearias, e as pessoas frequentemente vão de 
carro. [...] Certamente os arquitetos dos grandes conjuntos, como 
os responsáveis pelas restaurações de ilhotas insalubres entre 1950 
e 1970, não haviam entendido que a forma urbana desempenha 
uma função social para além de suas funções utilitárias evidentes 
(moradia, comércio, trabalho). Assim, suas realizações não facilitam 
a formação de espaços de transição ao mesmo tempo públicos e pri-
vados. (ibidem, p.125)

Para compreender o significado atual de tal proximidade, é im-
portante levar em conta o processo de construção da vida privada 
na sociedade burguesa. Ao longo dos séculos, a construção da vida 
privada foi realizada de diferentes maneiras. Ela começa pela histó-
ria de suas fronteiras, ela “não é uma realidade natural, data desde a 
origem dos tempos: é uma realidade histórica, construída de diversas 
maneiras por sociedades determinadas” (ibidem, p.15). Na socieda-
de francesa da Belle Époque, pesquisada pelo autor, o direito à vida 
privada passou a ser uma prioridade, com a efetiva separação entre 
o espaço de trabalho e moradia, que aprofundou as distinções entre 
espaço público e privado (ibidem).

Para entender a transferência entre o público e o privado na cultu-
ra moderna, Sennett (1998) investigou as mudanças históricas dos pa-
péis públicos. Segundo esse autor, ao contrário do que se imaginava, 
a proximidade física entre as residências gerou o distanciamento nas 
relações sociais entre a população, o que nos ajuda a entender as mu-
danças ocorridas nas periferias de Presidente Prudente e São Carlos. 
As relações de proximidade que antes havia entre vizinhos permitiam 
que as pessoas desenvolvessem uma maior sociabilidade entre os ha-
bitantes do mesmo bairro, ao contrário do que se vê atualmente.

A proximidade física das residências não se traduz, portanto, em 
proximidade entre os moradores, mas ocorre o contrário: não apenas 
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gera menor aproximação, como estimula o distanciamento. O pro-
longamento dos muros e o fechamento das garagens são construídos 
como reação a tal proximidade forçada.

Morando em áreas distantes e ainda submetidos às novas regras, 
entre elas algumas que não permitem a instalação de pequenos co-
mércios nesses condomínios, como padarias, açougues, mercearias, 
farmácias, que tradicionalmente auxiliam nas necessidades cotidianas 
dos moradores de áreas periféricas, eles também vivenciam dificul-
dades relacionadas à distância. A compra do pão matinal tem que ser 
realizada no dia anterior, durante a volta do trabalho para a casa, ou 
mediante deslocamento feito necessariamente de carro ou bicicleta 
até a padaria mais próxima, que geralmente está a não menos que 3 
quilômetros de distância.

Dessa maneira, a reflexão sobre a história recente das políticas 
habitacionais brasileiras torna-se necessária, como forma de reafir-
mar que a resolução desse problema não se limita à mera construção 
de casas. Os empreendimentos imobiliários têm impactos tanto no 
ordenamento territorial como no cotidiano dos moradores. É neces-
sário levar em conta essas articulações e produzir um modelo habita-
cional que de fato priorize os segmentos de menor renda e os integre 
à cidade, garantindo-lhes realmente o direito a esta.

Os_sentidos_da_casa_propria__(MIOLO)__Graf_v1.indd   209 14/01/2016   21:55:49




