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2 - Os sentidos da casa própria 
 

 

Viviane Fernanda de Oliveira 



2  
os sentidos dA cAsA própriA

As políticas habitacionais

Considerando a importância da habitação para os diversos âm-
bitos da vida e tendo em vista que sua localização e distribuição, 
entre os diferentes segmentos sociais, influencia nos demais espaços 
urbanos, nosso objetivo é buscar os diversos significados que esta 
assume, tanto na escala de quem a habita quanto na escala geral, no 
plano das políticas habitacionais e de quem as financia. Para isso, o 
regimento e a influência do atual programa habitacional Minha Casa 
Minha Vida para a aquisição desse bem são priorizados na análise.

O consumo da habitação é um aspecto da questão social mais 
ampla, do quadro de distribuição de renda e dos significados e valo-
res associados a ela. Possui um componente simbólico: é o ser social 
do seu proprietário; é também um investimento, quer seja como um 
bem de consumo, como uma poupança não financeira ou, ainda, 
como uma herança transmissível (Bourdieu, 2000). É um bem com 
valor de uso (dar abrigo, fixação, atender à necessidade de subsistên-
cia) e valor de troca, é uma mercadoria, tem um preço. “Esse bem, 
na medida em que se transforma em algo permutável por outro valor 
equivalente, é um valor de troca, uma mercadoria” (Véras; Bonduki, 
1986, p.42). Porém, não é uma mercadoria como outra qualquer. É 
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cara, e sua comercialização depende, muitas vezes, de financiamento 
em longo prazo. Por um lado, morar em algum lugar é uma necessi-
dade básica, por outro, esse bem representa parcela significativa do 
setor de construção civil.

A compra da casa, portanto, é “em simultâneo, um investimento 
econômico − ou, pelo menos, uma forma de entesouramento, en-
quanto elemento de um patrimônio durável e transmissível − e um 
investimento social, na medida em que encerra uma aposta no futuro 
ou, mais exactamente um projeto de reprodução biológica e social” 
(Bourdieu, 2000, p.39).

Durante os anos 1930, “os promotores da modernização do 
Brasil propunham a propriedade da residência como forma de ‘ra-
cionalizar’ os trabalhadores em torno dos valores da propriedade 
e da moradia unifamiliar”, permitindo que esses trabalhadores, 
ao economizar parte da renda gasta com o pagamento de aluguéis, 
fomentassem a produção industrial, “criando um mercado de con-
sumo de massa, disciplinando as classes perigosas e produzindo tra-
balhadores mais qualificados e ajustados” (Holston, 2013, p.212-3).

Levando-se em conta a diversificada bibliografia sobre as polí-
ticas habitacionais no Brasil, procuramos fazer uma breve retomada 
dos principais objetivos da criação do Banco Nacional da Habitação 
(BNH),1 o qual era integrado ao Sistema Financeiro Habitacional 
(SFH), durante o Governo Militar, para então caracterizar o Minha 
Casa Minha Vida, buscando identificar mudanças e permanências.

 1 Embora tenha havido, em 1946, a institucionalização da primeira agência de 
nível nacional voltada exclusivamente para a construção de casas populares 
para as classes de baixa renda − a Fundação da Casa Popular (FCP) −, optamos 
por expor brevemente o papel do Banco Nacional da Habitação (BNH). A es-
colha se deve ao fato de tal banco ter feito parte da primeira iniciativa brasileira 
de criação de uma política habitacional de abrangência nacional com objetivos 
e metas definidos, fontes de recursos permanentes e mecanismos próprios de 
financiamento, com a edição da Lei n. 4.380/64, na qual instituiu o Sistema 
Financeiro de Habitação − SFH, o Banco Nacional da Habitação − BNH e a 
correção monetária nos contratos imobiliários de interesse social, entre outras 
medidas (Caixa, 2011).
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A criação do BNH tinha como objetivo principal reduzir o déficit 
habitacional, então influenciado pelo elevado nível de desemprego e 
pela queda da renda. O setor imobiliário seria mobilizado para, por 
meio da suposta multiplicação de renda e emprego da construção 
civil, minorar os efeitos desta crise (Smolka, 1987). Além disso, sua 
criação está inserida em um contexto de crise política e econômica, 
com a qual se defrontava o “novo regime” instaurado com o golpe 
militar de 1964. Além da crise no setor imobiliário, o período é mar-
cado pela contenção das massas, vistas como focos de tensão, sendo 
desse modo o “sonho da casa própria” também uma ferramenta de 
cunho ideológico. “[...] nesse projeto, igualmente encontrava-se im-
plícita a ideia de que a casa própria poderia desempenhar um papel 
ideológico importante, transformando o trabalhador de contestador 
em ‘aliado da ordem’” (Azevedo, 1988, p.109).

No entanto, a atuação política do BNH foi mais voltada para a 
geração de mão de obra do que para a atuação social, uma vez que os 
conjuntos habitacionais não atenderam às populações para os quais 
foram previstos, pois “o saldo quantitativo de oferta de habitação 
[continuou] irrisório para o mercado popular, ante a demanda de 
moradias por parte de classes de mais baixa renda” (Véras; Bonduki, 
1986, p.45). Esse programa financiou as edificações de luxo, esti-
mulando o mercado superior. Com isso, as residências destinadas às 
famílias de menor renda tinham carência de “infraestrutura, seja no 
que tange às deficiências de construção envolvendo aspectos como 
qualidade do material utilizado, limitações do projeto arquitetô-
nico” ou ainda, quanto “à localização dos conjuntos que oneram 
excessivamente a força de trabalho nos seus deslocamentos diários” 
(ibidem, p.45).

Com a crise econômica iniciada no final dos anos 1970, houve 
um aumento da inflação e do desemprego e queda dos níveis sala-
riais, gerando um forte desequilíbrio no SFH em decorrência das 
seguidas alterações nas regras de correção monetária, dentre outros 
fatores. Tal cenário resultou na extinção do BNH, pelo Decreto-Lei 
2.291/86 (novembro de 1986), cujas funções foram redistribuídas 
por vários órgãos de governo. Coube à Caixa Econômica Federal a 
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administração do passivo, do ativo, do pessoal e dos bens do BNH, 
bem como a operação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), assumindo desde então a condição de maior executor das 
políticas habitacionais do Governo Federal (Caixa, 2011).

De 1986 a 2002, houve ausência de um projeto habitacional por 
iniciativa direta do Governo Federal. A partir do governo FHC 
(1995-2002), introduziram-se, claramente, princípios de mercado 
na provisão da habitação. Além de procurar ampliar a participação 
do setor privado, o novo “paradigma” previa a descentralização da 
alocação dos recursos federais e a introdução de uma política de 
crédito para o mutuário final (Shimbo, 2010, p.66). Assim, o setor 
privado ocupou essa lacuna provendo habitação para o segmento de 
maior renda.

Considerados os aspectos mais gerais da política habitacional 
brasileira,2 realizamos um esforço em apontar as principais caracte-
rísticas e pressupostos do atual programa habitacional do Governo 
Federal, Programa Minha Casa Minha Vida, em função da impor-
tância que tem para a compreensão dos significados que a habitação 
assume.

Ao chegar à Presidência da República, em 2002, Luiz Inácio Lu-
la da Silva propôs mudanças no sistema habitacional, como a criação 
do Plano Nacional de Habitação, que se constituía no primeiro plano 
destinado a habitação desde a falência do BNH, gerido pelo recém-
-criado Ministério das Cidades. Dentro desse plano, criou o Sistema 
Nacional de Habitação (SNH), que estabelecia as bases do desenho 
institucional da política. Entre os planos estava a participação do se-
tor privado no atendimento da população com renda superior a cinco 
salários mínimos e a criação de subsistemas. O primeiro subsistema 
seria o de Habitação de Interesse Social (subsídio à população de 
menor renda), e o segundo, o subsistema de Habitação de Mercado, 

 2 A despeito da importância da Fundação Casa Popular e do Banco Nacional da 
Habitação para a política habitacional brasileira e da vasta bibliografia sobre 
tais programas (Valladares, 1983; Véras e Bonduki,1986; Rolnik, 1997; 2010; 
Maricato, 1987; Shimbo, 2010), optamos por centrar nossa análise no atual 
Programa Minha Casa Minha Vida, em função dos objetivos do livro. 
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que tinha como objetivo incluir novos agentes, facilitando a promo-
ção imobiliária.

Entre 2005 e 2008 foram criados novos programas,3 sobretudo 
aqueles que movimentavam o Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social (FNHIS), e eram destinados à população com até 
três salários mínimos de renda mensal. Porém, os programas que 
obtiveram recursos provenientes do FGTS, em sua maioria, podiam 
ser acessados por famílias com renda acima de três salários mínimos, 
chegando até doze desses salários. Esse subsistema acabou sendo 
acessado pelo mercado imobiliário a taxas de juros inferiores aos 
construtores na produção de residências para as camadas com faixa 
de renda superior a três salários mínimos (ibidem).

Em 2009, foi lançado o pacote habitacional Minha Casa Minha 
Vida, “apresentado como uma das principais ações do governo em 
reação à crise econômica internacional e também como uma políti-
ca social de grande escala” (ibidem, p.93). A partir do subsídio de 
unidades habitacionais, crédito para aquisição de habitações e ainda 
redução de juros, o objetivo do programa é “impactar a economia 
através dos efeitos multiplicadores gerados pela indústria da cons-
trução”, como constatam Cardoso e Aragão (2013, p.35).

Em 2008, o mundo submergiu em uma profunda crise econô-
mica que teve início nos Estados Unidos a partir dos problemas 
sistêmicos financeiros provocados pela crise dos mercados secun-
dários de títulos lastreados em hipotecas, envolvendo os chamados 
subprimes. [...] A reação do governo brasileiro à crise internacional 
foi rápida, adotando medidas de expansão do crédito pelos bancos 
públicos (Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica), de forma a 
compensar a retração do setor privado, e também medidas de apoio 

 3 Entre as atividades dos novos programas, estão: construção ou aquisição de 
unidades habitacionais novas, aquisição de unidades habitacionais usadas ou de 
lotes urbanizados, conclusão, reforma ou melhoria das unidades habitacionais, 
produção de lotes urbanizados, requalificação de imóveis, assistência técnica. 
Um quadro, com os produtos, programas/ações e fontes, pode ser consultado 
em Shimbo (2010, p.79).
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aos setores em dificuldades. […] Em março de 2009, com o objetivo 
de criar condições de ampliação do mercado habitacional para aten-
dimento das famílias com renda de até 10 salários mínimos (SM), o 
governo anuncia o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

O programa está dividido em três modalidades. O Programa 
Nacional de Habitação Urbana (PNHU), que “tem como objetivo 
subsidiar a produção e compra de imóvel para os segmentos popu-
lacionais com renda familiar mensal de até 10 salários mínimos” 
(Rolnik et al., 2010, p.27); o Programa Habitação Popular – Enti-
dades, que “consiste no financiamento às famílias com renda de até 
3 salários mínimos, organizadas por entidades sem fins lucrativos 
(cooperativas, associações, etc.)” (ibidem, p.32), e o Programa Na-
cional de Habitação Rural (PNHR), que

consiste no financiamento aos agricultores familiares, organizados 
de forma associativa por entidades sem fins lucrativos ligadas ao 
meio rural (Cooperativas, Associações, etc.) ou às famílias de agri-
cultores familiares com renda bruta anual de até R$ 10.000,00 [...] 
contemplando subsídio, assistência técnica e trabalho técnico social 
(ibidem, p.33).

As habitações para famílias com renda de até três salários míni-
mos contemplam a aquisição de empreendimentos na planta, pelo 
fundo especialmente criado pelo pacote, com subsídios entre 60% 
e 90% do valor do imóvel. Os empreendimentos precisam seguir as 
duas tipologias predefinidas pela Caixa Econômica Federal, quais 
sejam: casa térrea (com 35 m²) ou apartamento (42 m²). A primeira 
fase desse programa se propôs a construir 1 milhão de moradias, 
distribuídas de acordo com o déficit habitacional do país.

A presidente Dilma Rousseff4 deu continuidade ao programa, 
e no discurso de entrega de unidades habitacionais pelo Programa 
Minha Casa Minha Vida, apontou “a necessidade de transformar 

 4 Seu mandato iniciou-se em janeiro de 2011.
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o Brasil em um país de proprietários”, possibilitando, a partir da 
aquisição/venda de moradias, aumentar a oferta de empregos na 
construção civil, impactando positivamente a economia.

E por que nós criamos esse programa? Porque nós achamos 
que essas construções aqui [...] são importantes para transformar o 
Brasil, e você transforma por vários motivos. Você transforma por-
que é fundamental que as famílias brasileiras tenham onde morar, 
primeiro motivo. Segundo motivo, esse tipo de obra, ele vai requerer 
que se contrate trabalhadores. Esses trabalhadores vão aumentar 
sua renda, vão ter um emprego com carteira assinada e vai melhorar 
também a vida dos trabalhadores. Muitos deles, inclusive, acabarão 
por conseguir também uma casa do Minha Casa Minha Vida. E o 
terceiro motivo soma esses dois. O Brasil com isso melhora junto, 
porque o que é o Brasil se não a vida de cada um de nós, de cada um 
de vocês, a melhoria de vida de cada brasileiro e de cada brasileira.5

Com base nos discursos que proferiu em cerimônias de entre-
ga das habitações, observamos que, no plano federal, o Programa 
Minha Casa Minha Vida deve servir como base para o impulso da 
economia, por meio do aumento de ofertas de emprego no setor da cons-
trução civil, e também como discurso político e ideológico de um 
Brasil que avança com a “melhoria de vida de cada brasileiro”. Em 
outro discurso da presidente6 (parcialmente transcrito a seguir), três 

 5 Discurso da presidente da República, Dilma Rousseff, na cerimônia de entrega 
de casas do Programa Minha Casa Minha Vida em Cuiabá. Disponível em: 
<http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-
-da-presidenta>. Acesso em: 29 abr. 2014.

 6 Discurso da presidente da República, Dilma Rousseff, na cerimônia de entrega 
de 1.438 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida dos 
conjuntos residenciais Londres, Califórnia I e II e Jardim Itapoá, e entrega 
de 42 retroescavadeiras. Publicado em 16 jun. 2013 pelo Portal do Planalto. 
Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/
discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-
-dilma-rousseff-na-cerimonia-de-entrega-de-1.438-unidades-habitacionais-
-do-programa-minha-casa-minha-vida-dos-conjuntos-residenciais-londres-
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aspectos nos chamaram a atenção: 1. a concepção de que a casa pró-
pria vai além da edificação; 2. a valorização da presença de infraes-
trutura básica na entrega das casas, que pode ser interpretada como 
reconhecimento do direito à cidade, ainda que de modo restrito; e 3. 
uma referência à necessidade de mediação entre mercado imobiliá-
rio e classes populares, realizada pelo Estado, embora as empresas 
sejam gestoras do financiamento de casas populares.

[...] porque uma casa não é uma soma de tijolos, não é uma soma de 
telhado, não é uma soma de ferro, tampouco de alumínio. Uma casa 
é aquele lugar que nós buscamos, primeiro, como refúgio, depois, 
como conforto. Como conforto, mas um conforto especial. Casa 
rima com família. Família rima com amor, com afeto, rima com 
todo o carinho que envolve, na nossa sociedade, a construção de um 
ambiente para crianças e jovens se desenvolverem. Por isso, é um 
sonho realizar o sonho da casa própria. Mas é aquele sonho real, é 
aquele sonho que vira realidade quando a gente consegue realizar 
isso que nós estamos realizando aqui hoje. [...] como eu disse, nós 
sabemos que, além das casas, aqui no entorno tem infraestrutura 
também, tem infraestrutura urbana [...] porque durante mais de 30 
anos, neste país, não se investiu em habitação popular. E se vocês me 
perguntarem por que não se investia em habitação popular, eu direi 
a vocês que era pelo seguinte: a conta não fechava. E por que a conta 
não fechava? A conta não fechava porque queriam que as pessoas 
fossem no mercado, no chamado “mercado”, e comprassem uma 
casa que, em média, custa entre 40, 50 mil reais, que comprassem, 
ganhando até um salário mínimo, ou dois salários mínimos.

Destacamos que o primeiro e o terceiro aspecto do discurso con-
trastam com a realidade por nós pesquisada, em específico, no caso 
dos condomínios Terra Nova São Carlos (em São Carlos) e Vista do 
Vale (em Presidente Prudente), que possuem casas entregues pelo 

-california-i-e-ii-e-jardim-itapoa-e-entrega-de-42-retroescavadeiras>. Acesso 
em: 29 abr. 2014.

Os_sentidos_da_casa_propria__(MIOLO)__Graf_v1.indd   138 14/01/2016   21:55:44



OS SENTIDOS DA CASA PRÓPRIA  139

Programa Minha Casa Minha Vida. Em relação ao primeiro aspecto, 
percebemos que o reconhecimento de que a casa própria tem outros 
significados, para além da edificação, ocorre no plano do discurso, 
mas entra em xeque quando confrontado com a realidade constatada 
nas visitas a tais condomínios e com as entrevistas com seus morado-
res. Vera, moradora do Condomínio Terra Nova São Carlos, relatou-
-nos problemas cotidianos decorrentes da impossibilidade de a casa 
ser ampliada, devido ao quintal pequeno e às regras do condomínio, 
entre as quais a manutenção da padronização da fachada. Além disso, 
falou dos problemas relacionados à extrema proximidade das casas.

Todas [as casas] têm um corredorzinho só, fininho. Quando 
chove, é um horror de terra que desce. A grama, quando chove, pisa 
e vem tudo pra dentro. As pessoas falam “Deixa a grama”, mas num 
sabe o que você sua pra limpar, porque tem barro, de lá vem barro... 
Molhou, o barro está no pé, vem aqui. Então não adianta você falar 
“Vou deixar um quintalzinho com gramado”, a não ser que você não 
pise lá e não use a grama... Se você mora numa casa de quintal pe-
queno, como você vai ter acesso ao varal, à criação, se você não pode 
pisar quando chove? [...] quando chove, chove nessa porta, de frente 
é logo ali [...] Porque é duro você morar assim... Abre a porta e aqui 
já dá direto pra chuva... Então eu precisava de quintal? Precisava. 
Gosto desse quintal? Gosto, mas só que não dá pra morar desse jeito. 
Se chove você não tem pra onde ir, não tem pra onde sair, pra onde 
secar roupa, não tem pra guardar nada [...] os quartos pra dormir são 
bastante juntos, a minha [janela] desse quarto é junto com a delas 
[vizinhas], a minha [parede] do quarto da frente é junto com a da 
outra... [Chega a incomodar?] Ela não, mas se a Juliana estiver com 
crise de tosse, a outra que dorme do lado dela pode escutar possivel-
mente... Pela janela, não pelas paredes. Eu fico até meia-noite no 
computador, a Juliana fala comigo: “Vai pra cama”. Ela responde de 
lá e eu respondo daqui. Eu falo que ela está incomodando a outra que 
está dormindo aqui do lado, depois das onze... E eu fico pensando, 
a gente não pode ficar gritando, aqui tem isso. Eu escuto pela porta, 
mas ela [a vizinha] está entrando com namorado, às eu vezes eu estou 
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entrando com ele [marido], a Juliana [filha] está entrando, a gente se 
vê na porta, não tem jeito. [Você acha que as residências são muito 
próximas umas das outras?] De certa forma incomoda sim... Olha 
eu tenho uma calopsita [pássaro], ela chegou esses dias, ela é uma 
filhote, porque eu queria muito, ela grita demais... Ela está quieta, 
ela está ali, mas se você sair daqui e ela se sentir sozinha, ou acabar a 
comidinha dela... Eu escutei a moça que dorme [a vizinha], que tra-
balha de noite e dorme de dia, “Xiiii” ali na janela... Isso incomoda 
ela? Incomoda ela, me incomoda... Eu tenho medo de incomodar as 
pessoas. [...] Então assim, morar de parede incomoda? Incomoda. 
Hoje eu tenho que levar a bichinha embora [a calopsita], porque 
eu vou entrar na Santa Casa na segunda-feira agora, como que eu 
vou ficar lá sabendo que ele dorme de dia, e o bicho está gritando, 
zunindo a quem dorme de dia. Incomoda. (Vera 50 anos, auxiliar de 
enfermagem, Condomínio Terra Nova São Carlos, São Carlos)

A falta de privacidade, decorrente da extrema proximidade en-
tre as casas, e a impossibilidade de aumentar as residências foram 
comentadas também por Marisa, residente no mesmo condomínio.

[Você acha que as residências são muito próximas umas das 
outras?] Ah, isso eu acho. [Isso te incomoda ou é normal?] Me in-
comoda. Por exemplo, as casas que faziam antes, tipo Santa Felícia, 
Maristela, Fagá, que são bairros daqui... Tinha [espaço]... No corre-
dor tinha [espaço]... Hoje, as de hoje, não têm, elas são encostadas. 
Elas não têm isso aqui [explicando com a mão], elas têm um pedaço 
na frente de terreno, e um pedacinho atrás, então elas não têm o 
corredor dos lados, mesmo que tem esse negócio de eco e tudo, mas 
é uma grudada na outra [Fez o barulho na mesa] [Dá pra ouvir do 
lado?] Não, mas se você... [pensando] Por exemplo: [rindo] meu 
vizinho faz pum todo dia de manhã e eu ouço [rindo]. Mas por quê? 
Porque é janela com janela. Então... [barulho de pum]... [risos]. 
Todo dia de manhã eu ouço! Terrível! (Marisa, 49 anos, podóloga, 
Condomínio Terra Nova São Carlos, São Carlos)

Os_sentidos_da_casa_propria__(MIOLO)__Graf_v1.indd   140 14/01/2016   21:55:44



OS SENTIDOS DA CASA PRÓPRIA  141

A tipologia das habitações entregues pelo Programa Minha 
Casa Minha Vida é baseada em um único perfil de morador (famí-
lia nuclear), embora indicadores recentes apontem para alterações 
importantes, que não dizem respeito apenas a redução de filhos, mas 
também ao aumento do número de famílias com outros perfis, como 
as chefiadas por mulheres, as compostas de membros com graus 
variados de parentesco e ligação, e ainda a existência de considerá-
veis disparidades, de acordo com a região do país, por exemplo. A 
proibição de se alterar a divisão dos cômodos agrava os problemas 
decorrentes das inadequações frequentes.

Outro aspecto do discurso da presidente que deve ser proble-
matizado é a menção ao mercado, ou melhor, a mediação exercida 
pelo Estado entre o mercado e os brasileiros pobres, uma vez que, no 
atual programa, o mercado define para qual segmento de renda vai 
construir, tanto que privilegia o segmento de três a seis salários mí-
nimos. A preferência pela tipologia fechada também é do mercado 
e deve-se, segundo nossa interpretação, a dois motivos principais: a 
possibilidade de agregar valor a tais imóveis (o que é amplamente ex-
plorado pelo marketing) e o máximo aproveitamento dos lotes, com 
vias estreitas, casas sem recuo lateral, gerando, consequentemente, 
maior lucratividade, mas, simultaneamente, maior desconforto aos 
seus moradores, como as entrevistas revelam.

Embora o Governo Lula tivesse interesse político e econômi-
co em atingir a base da pirâmide, ou seja, as famílias que ganham 
entre zero e três salários mínimos,7 e o Governo Dilma também, 
os agentes privados privilegiaram o segmento “mercado popular” 
(famílias com renda entre três a dez salários mínimos), devido à 
possibilidade de maiores ganhos econômicos. Há dependência “do 
mercado para implementar uma política social, pois o sucateamento 
dos órgãos públicos, das secretarias de habitação e das Cohabs, além 

 7 Não desconsideramos a importância de o Programa Minha Casa Minha Vida 
incluir a possibilidade de construção de moradias para as camadas de mais baixa 
renda, visto que as principais críticas quanto à atuação do BNH foi o fato de esse 
segmento não ter sido priorizado. O que pretendemos é identificar os limites 
dessa possibilidade.
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de questões ideológicas, impedem uma ação dirigida predominante-
mente pelo Estado”, como revelam Fix e Arantes (2009):8

O déficit habitacional urbano de famílias entre 3 e 10 salários 
mínimos corresponde a apenas 15,2% do total (dados da Fundação 
João Pinheiro para o ano 2000), mas receberá 60% das unidades e 
53% do subsídio público. [...] essa faixa poderá ser atendida em 70% 
do seu déficit, satisfazendo o mercado imobiliário, que a considera 
mais lucrativa. Enquanto isso, 82,5% do déficit habitacional urbano 
concentra-se abaixo dos 3 salários mínimos, mas receberá apenas 
35% das unidades do pacote, o que corresponde a 8% do total do 
déficit para esta faixa. No caso do déficit rural, [...] a porcentagem 
de atendimento é pífia, 3% do total necessário.

Além da citada preferência pelo segmento de renda média, outra 
decorrência do papel exercido pelo mercado diz respeito à localização 
das moradias. Em função do emprego do mesmo critério de maximi-
zação dos lucros, novamente a população de menor renda é expulsa 
para a periferia da cidade. Durante a atuação do BNH, a ausência de 
política fundiária que regulasse a supervalorização de áreas foi uma 
das determinantes para a construção de conjuntos habitacionais em 
áreas cada vez mais distantes. Atualmente há mecanismos jurídicos 
que, se aplicados, são capazes de ordenar o planejamento urbano. A 
Constituição Federal de 1988 é, sem dúvida, um marco nesse pro-
cesso, por introduzir o conceito de função social da cidade e da pro-
priedade, além do Estatuto da Cidade e do próprio Plano Diretor, 
que, por meio de seus instrumentos urbanísticos, podem ampliar 
o acesso às áreas bem localizadas para produção de moradia. Mas, 
a despeito desses mecanismos jurídicos, a prática da introdução de 
conjuntos habitacionais populares em áreas periféricas continua a 
vigorar no Brasil, como revelam Cardoso e Aragão (2013, p.47-54):

 8 Retirado de Fix e Arantes. “Como o governo Lula pretende resolver o proble-
ma da habitação. Alguns comentários sobre o pacote habitacional Minha Casa 
Minha Vida.” Correio da Cidadania. 2009. Disponível em: <http://correioda-
cidania.com.br>. Acesso em: 20 jan. 2014.
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Um dos consensos referentes à crítica à experiência do BNH 
foi exatamente a ausência de mecanismos de política fundiária 
que permitissem evitar que os recursos disponibilizados para o 
financiamento habitacional gerassem uma pressão de demanda 
sobre a terra, aumentando consequentemente o preço dos imóveis 
produzidos numa escalada ascendente, o que acabaria por inviabi-
lizar a produção de novas moradias. [...] a tendência será sempre 
que os novos empreendimentos se viabilizem a partir da dinâmica 
de mercado, buscando as terras mais baratas, que são aquelas mais 
distantes das centralidades urbanas e com maior precariedade de 
infraestrutura. Um dos problemas anunciados pela própria estru-
tura institucional e operacional do programa será, portanto, a ques-
tão da localização dos novos empreendimentos. [...] Dentro dessa 
lógica de busca de maximização da valorização do investimento, 
as construtoras irão buscar os terrenos mais baratos, portanto com 
maiores problemas de acessibilidade e de infraestrutura, que per-
mitirão incluir uma margem de lucro, considerados os valores tetos 
do programa. [...] a utilização dos terrenos mais baratos reverterá 
como ampliação das margens de lucro e não como redução do preço 
final. Mas essa estratégia de valorização do capital tem como conse-
quência um aumento do “custo” social final do empreendimento, 
já que os adquirentes terão que arcar com maiores despesas de 
transportes e com problemas de infraestrutura no entorno, “pa-
gando” então pelo lucro das construtoras e reafirmando o modelo 
da espoliação urbana que caracteriza o processo de urbanização 
brasileiro historicamente.

A prioridade aos interesses das empresas construtoras revela-se 
tanto na operacionalização do pacote como no volume de recursos 
destinados. Segundo Arantes e Fix (2009), 97% do subsídio pú-
blico disponibilizado, com recursos da União e do FGTS, são 
destinados à oferta e produção direta por construtoras privadas, 
e apenas 3% a entidades sem fins lucrativos (como cooperativas e 
movimentos sociais).
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Em discurso proferido no lançamento do Programa Minha Casa 
Minha Vida 2, Paulo Safady Simão9 é claro em relação à satisfação do 
mercado imobiliário quando afirma que “o Governo soube encontrar, 
a um só tempo, um caminho para equacionar − em alguns anos − o 
grave déficit habitacional brasileiro e um conjunto de medidas anti-
cíclicas para enfrentar a crise financeira que o mundo vivia”.

Porém, Nascimento e Tostes (2011), ao analisarem o estoque e a 
distribuição de moradias no país, constataram que, apesar de o Bra-
sil ter um estoque de 6 milhões de domicílios vagos, o déficit entre 
as famílias que recebem até três salários mínimos (SM), que é de 
5.607.745, poderá ser reduzido em apenas 7,13%, enquanto que em 
relação às que recebem de três a dez salários mínimos, o déficit pode-
rá ser reduzido em 99,63%, chegando às seguintes conclusões: “essa 
estatística revela não só má distribuição das moradias, em razão da 
atuação dos agentes do mercado privado, mas também o baixo poder 
aquisitivo dos pobres no acesso ao estoque habitacional adequado”.

Com base na bibliografia discutida, compreendemos que o 
Programa Minha Casa Minha Vida, ao constituir-se como uma 
medida anticíclica, com o estímulo ao mercado da construção civil, 
vem tornando-se muito mais uma política imobiliária do que habi-
tacional. É preciso superar a execução de política habitacional como 
a mera construção de casas. Deve-se também levar em considera-
ção a localização, a relação entre a forma da habitação e a tipologia 
das famílias que lá irão residir, a acessibilidade aos equipamentos 
coletivos e espaços públicos, além da infraestrutura e o acesso para 
as famílias que recebem até três salários mínimos, em relação às 
quais há a concentração do déficit habitacional. É preciso, portanto, 
reconhecer a vinculação necessária entre o direito à habitação e o 
direito à cidade.

Mas o que se vê novamente é o problema habitacional brasileiro 
sendo tratado como mera produção de casas, sem um planejamento 

 9 Paulo Safady Simão foi presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Cons-
trução – (CBIC) de 2011 a 2014. Disponível em: <http://www.cbic.org.br/
discurso/lancamento-do-minha-casa-minha-vida-2>. Acesso em: 2 maio 2014.
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que harmonize localização, infraestrutura e padrão de moradia. Se 
não houver um planejamento coerente, com a instalação das habi-
tações em lugares adequados, o que ocorrerá “é uma condição de 
deseconomia e de insustentabilidade, que no mínimo gera muitas 
viagens. O contrário do que o urbanismo atualmente preconiza” 
(Maricato, 2009, p.63).

Cardoso e Aragão (2012, p.44) sintetizam em oito pontos as crí-
ticas realizadas por diversos especialistas quanto ao atual programa:

(i) a falta de articulação do programa com a política urbana; (ii) a 
ausência de instrumentos para enfrentar a questão fundiária; (iii) os 
problemas de localização dos novos empreendimentos; (iv) exces-
sivo privilégio concedido aos setor privado; (v) a grande escala dos 
empreendimentos; (vi) a baixa qualidade arquitetônica e construtiva 
dos empreendimentos; (vii) a descontinuidade do programa em re-
lação ao SNHIS e a perda do controle social sobre a sua implementa-
ção. A esses pontos, já destacados por várias análises, acrescentamos 
ainda (viii) as desigualdades na distribuição dos recursos como fruto 
do modelo institucional adotado.

Se antes havia a atuação do BNH como banco de primeira linha, 
atualmente há uma privatização da produção de moradias, ficando o 
mercado no controle da produção destas, com uma posição confor-
tável, em função dos juros baixos no financiamento de casas, com 
perda zero, pois o mutuário paga o financiamento diretamente para 
a Caixa Econômica Federal (CEF), além de o mercado obter lucro na 
venda das residências.

Com base nesse debate que ainda está em curso, o que é impor-
tante pontuar é que o problema da política habitacional brasileira, 
desde o BNH, é o fato de ela ser pensada em termos de acesso a crédi-
to e financiamento, isto é, dar condições para as pessoas adquirirem 
no mercado a mercadoria habitação, sem haver um planejamento 
de outros fatores, como a distância da malha urbana compactada, 
infraestrutura, padrão de moradia, entre outros. Em outros termos, 
sem que se reconheça, na prática, que os sentidos da moradia vão 
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além de sua edificação, conforme reconhecido, no nível do discurso, 
pela presidente Dilma.

Outra perspectiva interessante para a compreensão dos sentidos 
da casa própria é proposta por Holston (2013), que identifica um 
deslocamento da “luta de classes” para a “luta pela cidade” como 
eixo principal do processo a partir do qual as classes trabalhadoras 
foram reconhecidas como cidadãs no Brasil. A partir dessa premis-
sa, duas ideias discutidas pelo autor são importantes para este livro. 
Primeiro, ele considera que, na eleição de 2002,

Lula representava esse Brasil dos trabalhadores exatamente por 
vir de periferias “autoconstruídas”... Em outras palavras, Lula re-
presentava não apenas a autoformação individual de uma São Paulo 
imigrante e industriosa. Ele exemplifica também as experiências 
coletivas de formação de periferias urbanas e de uma cidadania de-
corrente em todo o Brasil. (ibidem, p.25)

Em função de sua própria experiência, Lula enfatizou, desde 
o início de sua carreira, a importância do consumo para as classes 
trabalhadoras, em sua relação direta com “o projeto de construção e 
montagem de uma casa própria no qual o trabalhador pobre tem se 
empenhado desde a década de 1960” (ibidem, p.26).

A segunda ideia refere-se às mudanças, objetivas e subjetivas, 
decorrentes desse acesso ao consumo.

Quando passaram a construir e montar suas casas, as classes 
trabalhadoras assumiram as identidades sem precedentes de produ-
tores e consumidores de vida urbana. Suas casas se tornaram textos 
legíveis que atestam essa mudança, performances arquitetônicas 
tanto da aquisição de bens individuais e da competição por status 
como do drama coletivo de produzir as próprias periferias ao se 
apropriar e transformar o solo mesmo da cidade. Na condição de 
construtores de cidade, eles passaram a se compreender como por-
tadores de interesses na cidade, como contribuidores fundamentais 
para sua economia e sua sociedade. (ibidem, p.26-7)
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Além da proximidade em relação às preocupações com o “direito 
à cidade” e ao reconhecimento de que o espaço, especialmente os 
espaços periféricos, transforma seus moradores, ao mesmo tempo 
em que é transformado por eles, as ideias propostas pelo autor nos 
possibilitam identificar uma dimensão política nas falas de alguns 
de nossos entrevistados, mesmo quando se referem às banalidades 
do seu cotidiano, como é o caso de Vera.

Quer dizer que nós não somos ninguém? Quem não tem carro não 
sai daqui... Não sai... Tem um [ônibus], hora ímpar... De sábado e 
domingo eles põe um hora sim, e outro hora não... Depois das duas 
de sábado, aí continua até amanhã cedo... A cada duas horas... [...] 
Eu acho super difícil, eu falei com ele [vereador], e ele, daí, como é 
época de eleição, “Está corrido e ninguém pode fazer nada, a gente 
vai tentar mexer depois que passar a eleição”, independente se ele 
entrar ou não. Ele botou um ônibus grande, mas não foi esse que eu 
pedi pra ele. Eu queria que ele colocasse uma outra linha a cada meia 
hora, não os dois juntos, esse ônibus passa aqui... Nós somos em 
1.200 famílias, sem a inauguração dos novos, 660 [casas] no Mora-
das [Condomínio] e 440 [casas] aqui, uma coisa assim..., nem todo 
mundo tem carro aqui no Moradas, o pessoal mais simples. A gente 
ainda tem, mas a minha filha não pega o carro... O carro mesmo é só 
pra uso no supermercado, pagar uma conta, ir ao banco... (Vera, 50 
anos, auxiliar de enfermagem, Condomínio Terra Nova São Carlos, 
São Carlos) (destaque nosso).

Levando-se em conta as relações necessárias entre tempo e 
espaço, perguntamo-nos o que mudou desde os anos 1960, o que 
diferencia as periferias metropolitanas pesquisadas por Holston da-
quelas de Presidente Prudente e São Carlos, e identificamos muitos 
elementos presentes neste livro que contribuem para a resposta a tais 
perguntas, ainda que esse não tenha sido nosso foco principal. Mas 
consideramos que a confrontação das ideias propostas por Holston 
(2013) com as políticas habitacionais atuais que discutimos e, es-
pecialmente, com a presença recente dos condomínios horizontais 
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populares fechados nas periferias dessas duas cidades médias nos 
ajuda a identificar sentidos políticos da casa própria também nesses 
espaços. Nesse sentido, trata-se de mais uma semelhança, ou conti-
nuidade, entre intra e extramuros, uma vez que a referência subli-
minar ao direito à cidade é evidente na sugestiva fala da entrevistada 
Vera, mencionada anteriormente.10

A padronização das casas construídas pelas incorporadoras, sob 
a forma condominial fechada, é discutida, no próximo tópico, com 
base nos casos pesquisados, buscando elucidar os principais pro-
blemas de tal modelo, a partir das entrevistas realizadas com seus 
moradores.

Os condomínios horizontais populares fechados

De acordo com o roteiro de entrevista que elaboramos, depois de 
traçar um perfil de nossos entrevistados (idade, profissão, local an-
terior de residência...), a primeira pergunta era sempre essa: Por que 
morar em condomínio fechado? E a resposta, na maioria das vezes, 
apontava no mesmo sentido: “pela facilidade em adquiri-la” (Fer-
nanda e Rodrigo, 24 anos, podóloga e eletrônico, Condomínio Terra 
Nova São Carlos, São Carlos); “a gente queria uma casa mesmo. A 
gente não tinha, precisava de casa” (Joana e Raimundo, dona de casa 
e aposentado, 42 e 54 anos, Condomínio Esmeralda, Presidente Pru-
dente); “porque eu fiz inscrição de casa, eu falei assim: independen-
temente do lugar que for mais barato, que der, por causa da renda, eu 
vou. Então eu não fiz escolha de lugar” (Fabiana, 30 anos, estudante 
de enfermagem, Condomínio Esmeralda, Presidente Prudente); 
“porque saiu a casa. Nós pagávamos aluguel. Então nós viemos pra 
cá. Saiu e nós viemos pra cá” (Ailton e Helena, 38 anos, mecânico e 

 10 Trata-se também de uma diferença marcante em relação aos espaços residen-
ciais fechados de classe média e alta, inclusive daqueles presentes nas mesmas 
cidades médias, estudados por Sposito e Góes (2013), nos quais o desinteresse 
pela cidade chamou a atenção. Ou seja, a dimensão política tem, nesses casos, 
outro conteúdo e outros desdobramentos.
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dona de casa, Condomínio Esmeralda, Presidente Prudente), “essa 
escolha foi... Não foi escolha minha. Foi porque apareceu a oportu-
nidade e eu vim pra cá” (José, 44 anos, metalúrgico, Condomínio 
Tecumseh Village, São Carlos).

Como se pode observar, a opção deveu-se, na maioria dos casos, 
a uma possibilidade de sair do aluguel e adquirir a casa própria. A 
facilidade no financiamento por meio de programas governamen-
tais, (como o Minha Casa Minha Vida ou mesmo o Programa de 
Arrendamento Residencial − PAR) é um fator central nessa escolha 
que não valorizava o fato de o imóvel estar em um condomínio 
fechado.

Na realidade não foi nem escolha, assim, apareceu foi justamente 
a oportunidade que apareceu. E eu também nem imaginava que ia 
acontecer [...] Não foi nem assim uma escolha, ah!, eu quero uma ca-
sa dentro de num condomínio, não. Caiu justo. Sem planejamento. 
(Renato, 40 anos, analista de planejamento, Condomínio Tecumseh 
Village, São Carlos)

Na verdade não foi escolha, opção, condomínio ou... É que eu 
era funcionária da Tecumseh, agora sou aposentada. Na época eu 
estava querendo comprar uma casa, e a assistente social ofereceu. 
Disse que iam construir 49 casas, e que seriam vendidas só para 
funcionários, e que eu poderia usar meu fundo de garantia, aí eu 
fiz a ficha. (Antônia, 56 anos, aposentada, Condomínio Tecumseh 
Village, São Carlos)

Em outros casos, embora não tenha sido mencionada imediata-
mente como fator, a facilidade no financiamento apareceu ao longo 
da entrevista, como desdobramento de outros assuntos.

A dificuldade de conseguir financiar uma casa hoje está muito 
alta. A gente tentou muito lugar antes, a gente só conseguiu pegar 
essa na planta. A gente procurou outras casas. E porque sempre 
tem que ter entrada, sempre tem que ter uma grana na mão, e pela 
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segurança, o lugar. (Lia e Gustavo, 32 e 28 anos, cabeleireira e fatu-
rista, Condomínio Vista do Vale, Presidente Prudente)

Para... No caso, para mais segurança, mas porque a casa aqui 
estava mais barata do que lá em Ibaté. A casa que a gente morava, 
era própria, mas não nossa, era do falecido pai dela. [Quando vocês 
procuraram casa, vocês procuraram em condomínio?] Não necessa-
riamente, a gente procurou o lugar que era mais em conta pra gente. 
(Silvio, 28 anos, Condomínio Tecumseh Village, São Carlos)

As únicas exceções em que o motivo principal não foi a facilidade 
de adquirir o imóvel relacionam-se aos casos em que já havia aconte-
cido alguma ocorrência de roubo na família ou com alguém próximo. 
Porém, foram apenas dois casos, ambos em São Carlos, cidade na 
qual Antônia afirmou não notar diferença entre o condomínio e “a 
rua” (como se referiu aos espaços residenciais abertos), no que diz 
respeito à segurança.

Sinceramente, eu acho que aqui é como se eu tivesse morando 
numa casa na rua porque mesmo sendo pequeno, fechado, não tem 
um segurança, porque nem tem como você pagar um vigia pra 49 
casas, é onde na hora que se abre um portão para entrar, entra meia 
dúzia. Pensa bem, à noite, principalmente à noite, eu acho que não 
tem tanta segurança melhor do que na rua não, é igual. (Antônia, 
56 anos, aposentada, moradora do Condomínio Tecumseh Village, 
São Carlos)

Nas entrevistas realizadas em Presidente Prudente, tanto com 
moradores como com futuros moradores de condomínios horizon-
tais populares fechados, nenhum fato relacionado à violência foi 
mencionado como motivação para sua opção. Mesmo assim, o fator 
da segurança foi valorizado: “A gente optou pelo valor da casa e 
pelo subsídio do governo. Pelo valor e pelo subsídio. Também pela 
segurança. São três detalhes importantes, eu acho” (Diego, 27 anos, 
administrador de empresas, Condomínio Vista do Vale, Presidente 
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Prudente); “Mais pela segurança. Que é melhor assim, que a gen-
te achou seguro. É um lugar bom também que a gente achou pra 
morar. Mais por causa disso” (Mariana, 22 anos, auxiliar adminis-
trativo, Condomínio Vista do Vale, Presidente Prudente); “Mais é a 
segurança mesmo, também por ele [o marido] trabalhar à noite e eu 
ficar sozinha.” (Lia e Gustavo, 32 e 28 anos, cabeleireira e faturista, 
Condomínio Vista do Vale, Presidente Prudente)

Mas há opiniões diferentes que se relacionam a práticas socioes-
paciais também diferentes entre moradores de um mesmo condomí-
nio, como constatamos nas entrevistas e na reunião de condomínio 
de que participamos no Condomínio Esmeralda. Assim, aqueles 
que moram mais próximos ao limite do condomínio, separado de um 
terreno baldio por alambrado, que já tiveram suas casas assaltadas 
(ou furtadas) são os principais defensores da substituição do alam-
brado por muros, enquanto aqueles que moravam na parte central 
declaram-se seguros com o “olho dos vizinhos” e opõem-se aos 
investimentos necessários para sua construção.11

Identificamos nessa polêmica, além das questões decorrentes da 
baixa renda dos moradores do Condomínio Esmeralda, também a 
convivência entre práticas espaciais que consideramos tradicionais 
porque presentes em muitos espaços residenciais abertos, nos quais 
“cada morador... aufere certo proveito dessa vizinhança, desde que 
pague o devido preço” e respeita certas regras de convívio que en-
volvem controles de vizinhança e proporcionam segurança (Prost, 
1992, p.116), não isenta de pequenas desvantagens relacionadas às 
dificuldades de se manter a privacidade desejada, com novas práti-
cas que apostam nos muros e outros equipamentos de segurança, em 
geral, associados a estratégias mais individuais.

Mas a polêmica sobre a substituição do alambrado por muros no 
Condomínio Esmeralda envolveu outro aspecto significativo, que 
coloca em questão as relações entre interior e exterior: a possibilida-
de de pôr abaixo o alambrado, conforme nos conta a entrevistada, 

 11 Conforme mencionado no Capítulo 1, a solução foi investir em uma cerca viva, 
plantando sansão-do-campo.
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que também menciona os limites da representação social positiva 
relacionada à residência num condomínio.

Porque assim, se se diz ser um condomínio deveria ter mais se-
gurança. Mas se essa segurança vai interferir em condição [...] Não 
tem uma estrutura... Ou então que tirasse tudo, abaixasse essas gra-
des aí, abaixasse tudo então, deixasse ser um bairro normal. Porque 
aqui não entra ninguém. Não pode. Diz que não pode... Diz que não 
pode, né? Um vendedor não entra. Tem lá as suas privações. [...] às 
vezes as pessoas acham que você mora NO [com ênfase] condomí-
nio! Pelo fato de falar condomínio, a pessoa pensa: “Nossa, ela mora 
num lugar bom. Ela deve ter uma condição boa”. E não é nada disso. 
É um lugar pra pessoa de baixa renda, renda baixa, acho que é isso 
aí mesmo. E que assim, tem assim algumas coisas, mas poderia mu-
dar, poderia ser um pouquinho melhor... Eu acredito que dá pra ser 
melhor. (Fabiana, 30 anos, estudante de enfermagem, Condomínio 
Esmeralda, Presidente Prudente)

O casal Raimundo e Joana, moradores do mesmo condomínio, 
também falou sobre as particularidades negativas de se morar em 
um espaço residencial fechado, privado, portanto, sem a “ajuda” do 
poder público:

Raimundo: Essa estrada aí, isso aí pertence à prefeitura. Porque 
os moradores que moram aqui pra baixo queriam terra pra altear... 
Porque a terra está derrubando o nosso alambrado. [Será que é por 
causa daquele córrego ali?] É. Sempre passa trator aí. Então con-
forme passa o trator, vai tirando a terra do alambrado, e lá na frente 
caiu. O prejudicado está sendo a gente. Até a administradora já fez 
a reunião, pra ir à prefeitura ver se a prefeitura resolve isso. Porque 
aqui é uma coisa particular, ninguém entra aqui dentro. Prefeitura 
não entra, a gente já procurou ajuda da prefeitura, prefeitura não 
entra, vereador não faz nada pra gente aqui dentro, nem o prefeito. 
Não consegue fazer nada aqui dentro, se não for a gente. Se a gente 
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quiser fazer qualquer coisa aqui, a gente tem que pagar. [Mas aí, 
como que fica a situação?]

Joana: Como que fica? Que nem a história da água que estoura-
va aqui dentro, a gente teve que pagar um advogado com o dinheiro 
da gente, pra entrar no Ministério Público, para o Ministério Públi-
co lutar pela gente. Foi o que aconteceu. O asfalto, a água, foi tudo 
que o Ministério Público conseguiu pra gente. Porque prefeitura 
não entra aqui. A gente paga imposto da casa, e ainda paga imposto 
dessa área aqui, todinha. Não tem lista telefônica também. Porque 
o telefone que a gente tem aqui é dessas operadoras novas, que saiu 
agora. Da Cabonet [internet por fibra ótica] Porque se você ia à Te-
lefônica, eles falavam que não podia mudar, a gente tinha que pagar 
na época 60 mil. 60 mil!

Raimundo: É.
Joana: Tinha que pagar 60 mil para eles poderem vir instalar 

aqui. Deixamos pra lá, porque o pessoal achava muito caro. A gente 
conseguiu a rede de celular. A gente conseguiu essa nova que entrou 
aqui. Conseguiu colocar esse telefone. Mas é difícil, prefeitura fazer 
alguma coisa aqui é muito difícil.

Raimundo: É porque ele já está registrado como um condomí-
nio, então, nem que a gente quisesse, a gente pode tirar os alambra-
dos. A gente já conversou isso com... Lá no Ministério Público, e 
ele já falou que ele foi registrado como condomínio. Então não tem 
como. Porque já até falou, vamos tirar esse alambrado, mas não po-
de. [Você acha que pelos moradores tirariam?]

Joana: Muitos moradores aqui tirariam. Muitos tirariam, mas a 
gente mesmo que mora aqui, a gente acha melhor... Porque isso aí 
não segura nada, só que inibe muita coisa. Não segura, mas inibe. 
(Raimundo, 54 anos, aposentado, Condomínio Esmeralda, Presi-
dente Prudente)

Devido ao fato de as residências serem construídas dentro de 
uma área privada, os moradores têm que pagar por todos os serviços 
realizados, mesmo aqueles destinados às vias internas do condo-
mínio. Desse modo, as contradições de se residir em um espaço 
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privado, como o Condomínio Esmeralda, adquirem caráter específi-
co por sua característica popular. Alguns dos problemas decorrentes 
do próprio processo de privatização em curso nas cidades brasileiras 
podem ser problematizados com base nos argumentos do casal Ail-
ton e Helena.

Ainda teve sorte do recapeamento que fez aqui dentro. Que fez 
ali em cima... [As ruas já vieram asfaltadas, ou vocês tiveram que 
asfaltar?] Ailton: Já veio asfaltada. Um asfalto horrível!

Helena: É o asfalto era que nem uma casquinha. Mas quer 
dizer, não andava na terra, tinha o asfalto. [O recapeamento foi a 
prefeitura quem fez, ou vocês tiveram que pagar por isso?]

Ailton: Foi uma terceirizada.
Helena: É! A construtora que tinha feito as casas aqui é quem 

pagou o recapeamento, porque ela estava devendo pra gente.
Ailton: A prefeitura, a Sabesp não entra aqui dentro. Tudo ter-

ceirizado. Nem a Caiuá não entra. [Se estourar um cano, a Sabesp 
não entra?]

Ailton: Não. Tem que ligar na imobiliária. A imobiliária vai 
atrás de um terceirizado, pra fazer o serviço. Porque diz que aqui é 
particular, não pode. Não é da prefeitura. [E isso não atrapalha um 
pouco?]

Ailton: Atrapalha, atrapalha...
Helena: Atrapalha, às vezes... Igual a luz daí da frente, tem vez 

que não acende. Fica uma, duas semanas sem...
Ailton: Cada vez que a coisa da... Vem aí, é 60 reais pra trocar 

uma lâmpada. 60 reais! [Sai caro...] Ailton: Se não sai...
Helena: É descontado no condomínio. Todo mundo, cada um 

paga pouquinho. Porque é no condomínio! Agora mesmo é o por-
tãozinho lá da frente, não sei se você viu. Já arrumou?

Ailton: Não, está quebrado ainda!
Helena: Está quebrado ainda o portãozinho de lá da frente. 

Disse que a empresa... Não sei qual empresa que vem arrumar. Já 
imaginei... Mais dinheiro que vai... Acho que eles quebram pra ver 
nós pagando, pra aumentar. Pra tirar dinheiro da gente parece!
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Ailton: É. Porque aquilo ali é difícil quebrar. (Ailton e Helena, 
38 anos, dona de casa e mecânico, Condomínio Esmeralda, Presi-
dente Prudente)

Buscando avançar nessa análise, exploramos a resposta a outra 
pergunta que demonstra a incorporação do discurso da (in)seguran-
ça: “Se essa mesma casa, com as mesmas condições de financiamen-
to, não estivesse num condomínio, fosse sem muros ou grades, você 
acharia melhor ou pior? Por quê?”. Nesse caso, as respostas sempre 
valorizaram algum aspecto da forma condominial.

Rodrigo: Eu acho que seria pior... É... Acho que... Em alguns 
pontos seria melhor e alguns pontos seria pior. Seria melhor porque 
no caso o terreno seria maior do que aqui, porque esse tamanho de 
terreno é pequeno, é praticamente sua casa mesmo. Pouco espaço.

Fernanda: Souberam utilizar bem os espaços.
Rodrigo: A casa é bem feita e tal, só que o espaço do terreno, 

quintal, seria bem maior numa casa normal. Só que o problema é 
que a gente fica o tempo todo fora, então morando num condomínio, 
ajuda bastante. Então tem pontos positivos e negativos.

Fernanda: Fora a segurança também, porque até você fazer o 
[muro do] fundo, sua casa também está desprotegida, em alguns 
casos. (Rodrigo e Fernanda, 24 anos, eletrônico e podóloga, Condo-
mínio Terra Nova São Carlos, São Carlos)

Assim, na opinião dos moradores entrevistados, o tamanho 
menor dos terrenos no condomínio é compensado pela segurança. 
Porém, essa questão pode ser relativizada, já que em todos os condo-
mínios − exceto o Vista do Vale, que ainda não possuía moradores até 
o período de realização das entrevistas − há casos relatados de furtos 
e agressão dentro do próprio condomínio.

E se essa mesma casa, com as mesmas condições de financia-
mento que você teve não estivesse em um condomínio, fosse num 
lugar sem a cerca viva, por exemplo, que não fosse condomínio, você 
acharia que era melhor, ou pior?
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Não compraria, não, porque se fosse pra procurar uma casa na 
rua, não que eu conseguiria com o mesmo valor, até porque seria 
impossível. Teria que ser uma casa bem afastada mesmo, mais na 
periferia da cidade mesmo. Porque eu sei que terreno de rua hoje em 
dia custa na faixa de 60 mil [reais]. Então uma casa pronta por 80 
mil [reais] na rua é praticamente impossível de achar. Mas se fosse 
pra comprar na rua, eu procuraria uma casa maior. Pelo menos com 
dois banheiros, não necessariamente três quartos, mas com dois ba-
nheiros, uma sala um pouco maior, uma cozinha um pouco maior. 
[...] Eu fui procurar umas casas na rua antes do condomínio e tinha 
na faixa de 60, 80 mil [reais]. Mas são bairros muito distantes, então 
fica ruim pra tudo, pra comércio, pra locomoção, pra tudo. Então 
como eu falei, como eu viajo muito, eu precisava de um lugar que 
fosse mais seguro. E nos bairros mais afastados, eu sei que a segu-
rança é um pouco menor, porque a polícia vai atrás onde tem maior 
fluxo de pessoas, que é onde tem maior risco de acontecer algum 
problema. Onde é mais afastado, a polícia passa menos. Isso é um 
problema de segurança pública, já entra outra questão. (Bruno, 26 
anos, empresário, Condomínio Terra Nova São Carlos, São Carlos)

Nota-se que a segurança serve de contraponto ao tamanho pe-
queno das residências e à distância, vista como aspecto negativo 
quando se reside em bairros periféricos. Porém, a importância da 
distância é relativizada quando se mora em condomínio, já que o 
Condomínio Terra Nova São Carlos, onde reside o entrevistado, está 
a mais ou menos 8 quilômetros do centro da cidade.

Para melhor compreensão da importância adquirida pela segu-
rança, a despeito da ausência de experiências violentas que tenham 
motivado a mudança para espaços residenciais fechados, recorremos 
ao papel desempenhado pela “fala do crime”, conforme proposto 
por Caldeira (2000, p.27):

A fala do crime − ou seja, todos os tipos de conversas, comentários, 
narrativas, piadas, debates e brincadeiras que têm o crime e o medo 
como tema − é contagiante. [...] a fala do crime alimenta um círculo em 
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que o medo é trabalhado e reproduzido, e no qual a violência é a um 
só tempo combatida e ampliada. É nesses intercâmbios verbais do dia 
a dia que as opiniões são formadas e as percepções moldadas, isto é, a 
fala do crime não só é expressiva como também produtiva. [...] O me-
do e a fala do crime não apenas produzem certos tipos de interpreta-
ções e explicações, habitualmente simplistas e estereotipadas, como 
também organizam a paisagem urbana e o espaço público, moldan-
do o cenário para as interações sociais que adquirem novo sentido 
numa cidade que progressivamente vai se cercando de muros.

De acordo com a autora, a fala do crime define o mundo, sen-
do emitida tanto por pessoas que falam de um determinado fato 
violento entre si quanto pela mídia, por meio de programas sensa-
cionalistas que o evidenciam, sem referências à localização em que 
ocorreram os fatos. Dois aspectos são particularmente importantes 
para nossa análise: 1. a fala do crime dispensa que tenham ocorrido 
experiências anteriores de violência, ou seja, ela é tão poderosa que 
em si já é suficiente para organizar o mundo: “ao contrário da expe-
riência do crime, que rompe o significado e desorganiza o mundo, a 
fala do crime simbolicamente o reorganiza ao tentar restabelecer um 
quadro estático do mundo” (ibidem, p.28), ela “faz a violência proli-
ferar ao combater e simbolicamente reorganizar o mundo” (ibidem, 
p.43); 2. em geral, e sobretudo por influência da mídia, ela é baseada 
em elementos discursivos que não espacializam as ocorrências, as-
sim a violência parece estar em toda parte.

Nota-se que há, cada vez mais, a incorporação dessa fala nas 
representações sociais que geram novas práticas espaciais, baseadas 
na supervalorização da segurança, ou seja, na reação à insegurança 
urbana. A fala do crime “é produtiva, mas o que ela ajuda a produzir 
é segregação (social e espacial), abusos por parte das instituições de 
ordem, contestação dos direitos da cidadania e, especialmente, a 
própria violência” (ibidem, p.43-4), mesmo entre citadinos que não 
tiveram contato direto com a criminalidade, o que é mais frequente 
nas cidades médias que nas metrópoles, como ocorre em São Paulo, 
caso pesquisado por Caldeira (ibidem).
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Outro aspecto relacionado à segurança presente nas entrevistas 
e que chamou nossa atenção diz respeito à reclamação por parte dos 
moradores por pagar taxa condominial sem de fato ver melhorias 
que consideram necessárias e que sempre dizem respeito à seguran-
ça. Entre elas, a substituição do alambrado ou da cerca viva por muro 
e a instalação de equipamentos e serviços de segurança, como ron-
da e câmeras de vigilância. Porém, alguns ressaltam que esse esforço 
é compensado pela tranquilidade.

Ailton: Um tempo era melhor porque nós não pagaríamos 
condomínio.

Helena: Não pagaríamos condomínio. Era melhor por isso.
Ailton: Mas a nossa tranquilidade aqui é uma só.
Helena: Isso é verdade!
Ailton: Tem o lado ruim, que é pagar condomínio. Que é um 

absurdo. Paga e não tem melhoria. (Ailton e Helena, 38 anos, mecâ-
nico e dona de casa, Condomínio Esmeralda, Presidente Prudente)

Observamos que o motivo principal para se residir nessas áreas 
não é, a princípio, a busca por segurança, mas sim a satisfação da 
necessidade de um bem que tem um valor simbólico e um valor 
econômico − um lar, uma habitação própria. Ou seja, evidencia-se a 
importância da produção e oferta desse produto imobiliário, em con-
dições favoráveis de aquisição. Mas o discurso da insegurança, que 
não aparecia de início como preocupação, passa a ser incorporado, 
aliado ao da facilidade no financiamento, evidenciando o papel da 
publicidade em tornar a segurança e os equipamentos de lazer mais 
atrativos do que a casa em si. “O objetivo das propagandas é sedu-
zir. Os anúncios usam um repertório de imagens e valores que fala 
à sensibilidade e fantasia das pessoas a fim de atingir seus desejos” 
(ibidem, p.264).

Analisando anúncios imobiliários de condomínios para as classes 
alta e média-alta, Caldeira (ibidem, p.265) elenca cinco elementos 
básicos do que chama de “um novo conceito de moradia”: segurança, 
isolamento, homogeneidade social, equipamentos e serviços. E segue:
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Na verdade, o “novo conceito de moradia” é uma resposta à 
necessidade dos empreendedores imobiliários de construir prédios 
de apartamentos longe do centro e em imensos lotes por causa dos 
códigos de zoneamento e do aumento do preço da terra. Nos anún-
cios, porém, essa necessidade aparece transfigurada em “escolha de 
um estilo de vida”. Da mesma maneira, se os apartamentos estão 
sendo construídos com áreas internas menores, tanto por causa do 
menor poder aquisitivo dos compradores quanto da necessidade de 
manter uma certa taxa de utilização, o espaço reduzido é anunciado 
como “solução racional” perfeitamente adaptada à “vida moderna 
de pessoas dinâmicas”. (ibidem, p.265)

Os condomínios horizontais populares fechados por nós pesqui-
sados, embora destinados a segmentos de menor poder aquisitivo 
e em realidades urbanas não metropolitanas, apresentam algumas 
características semelhantes, tais como introdução em áreas distantes 
do centro e a venda mediante a utilização de anúncios publicitários 
que oferecem “um novo estilo de vida”, ou seja, muito mais que 
um imóvel. Mas há diferenças, o que nos coloca frente ao desafio 
de compreender os impactos desse tipo de habitação nas cidades 
médias.

Como produtos do capital incorporador, esses empreendimentos 
atribuem valores aos seus produtos (os mais variados: ambientais, 
sociais, de segurança) como forma de valorizar as habitações que 
estão vendendo a um preço maior do que de fato valem. Entre as 
estratégias utilizadas estão as imagens veiculadas pelas campanhas 
de publicidade e as casas decoradas.12

O papel da publicidade, vendendo ideias, valores, estereótipos e 
preconceitos, explorando muito mais os significados e as possibilida-
des de emoções do que o sentido, ou seja, do que a utilidade dos pro-
dutos em si, não pode ser desconsiderado. Dessa maneira, produz a 

 12 Tais imagens podem ser visualizadas no site da PDG (Disponível em: <http://
www.pdg.com.br/imovel-print.php?idEmpreendimento=190>. Acesso em: 
26 fev. 2013), simbolicamente chamadas de perspectivas artísticas.
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necessidade de não consumir “apenas coisas, mas valores”, que ajuda 
a difundir (Padilha, 2006, p.109). Seu papel na sociedade de consumo, 
criando necessidades e atribuindo valor às mercadorias, é discutido 
por autores como Baudrillard (1995), por exemplo, para quem,

o consumo surge como conduta ativa e coletiva, como coação moral, 
como instituição. Compõe todo um sistema de valores, com tudo 
que esse termo implica enquanto função de integração do grupo e de 
controle social. (ibidem, p.95)

Os objetos (no sentido lato) manipulam-se sempre como signos 
que distinguem o indivíduo, quer filiando-o no próprio grupo to-
mado como referência ideal quer demarcando-o do respectivo grupo 
por referência a um grupo de estatuto superior. (ibidem, p.66)

É precisamente aí que residem o valor estratégico e a astúcia da 
publicidade: atingir cada qual em função dos outros, nas suas veleida-
des de prestígio social reificado. (ibidem, p.72, destaque no original)

Lembrando que “toda publicidade carece de sentido: só tem signifi-
cação” (ibidem, p.105, destaque no original), durante a visita que reali-
zamos no plantão de vendas do Condomínio Vista do Vale observamos 
que não eram vendidas apenas casas, mas o “sonho da casa própria”, 
o local onde seria possível ter qualidade de vida, tranquilidade, lazer, 
ilustrados “artisticamente” na casa decorada, utilizada para as vendas. 
As áreas verdes presentes nas “perspectivas artísticas”, assim como 
as praças e vias internas, caracterizadas como ruas, possibilitam que o 
consumidor, ao entrar nesse mundo artificial, “não fique totalmente 
privado de algum contato com a natureza ou com a imagem das ruas 
e praças do mundo que ele deixou para fora” (Padilha, 2006, p.111).

Composta por objetos que convertem o lar em um cenário de 
exposição, deparamo-nos com uma espécie de showroom do consu-
mismo, que “por meio do apartamento decorado, tem como um dos 
seus diferenciais justamente a capacidade de estimular os sonhos 
das pessoas que o visitam” (Almeida, 2012, p.30). Nesse showroom, 
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o estímulo à sensação de visitar um lar, uma casa habitável, é per-
ceptível por meio do mix de objetos estrategicamente selecionados 
e posicionados − uma escova de dentes na pia do banheiro, a mesa 
posta com todos os itens para o jantar, alguns sapatos e brinquedos 
no quarto infantil − que estimulam o potencial comprador a idealizar 
sua vida naquele ambiente. Além desses estímulos visuais, estímulos 
sonoros são empregados, com música de fundo ou som de pássaros.

Uma arquiteta responsável pela decoração de showrooms, em en-
trevista com Almeida (2012, p.225), detalha:

A partir do momento que o cliente entra no apartamento deco-
rado ele entende o tamanho, a dimensão, ele se encanta, é um sonho 
no qual ele está vendo o futuro. Ele pode sentar, ele pode pegar, ele 
pode olhar, ele entende qual revestimento e bancada que lhe serão 
entregues, como vai ser o apartamento dele, qual a dimensão, ele 
consegue sonhar [...] fazem um ambiente para a pessoa se sentir 
confortável como numa casa, é isso que vende, é o emocional que 
influencia estas pessoas.

O significativo papel da publicidade pode ser observado ainda a 
partir do “retoque” presente nas “perspectivas artísticas”. Nelas, 
a disposição estratégica dos objetos também pretende estimular 
nos potenciais compradores a sensação de pertencimento a grupos 
de status superiores a partir da aquisição da residência nesse con-
domínio. Detalhes como a bolsa esportiva na quadra de tênis, os 
brinquedos infantis, os móveis de madeira na área de churrasqueira, 
os artigos recreativos para piscina, as palmeiras na portaria, além da 
fachada das residências já equipadas com garagem, carro, bicicleta e 
brinquedos infantis no jardim, têm seu caráter de simulação (como 
se...), evidenciado quando é confrontado com as obras finalizadas.13 
Sem os móveis planejados, a bandeja de café sobre a cama, os deta-

 13 Todas as imagens da PDG aqui citadas podem ser acessadas pelo site: <http://
www.pdg.com.br/imovel-print.php?idEmpreendimento=190>. Acesso em: 
21 jan. 2014.
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lhes da decoração, outros aspectos ganham evidência, tais como os 
espaços reduzidos, tanto coletivos (na área de churrasqueira, por 
exemplo) quanto individuais (cômodos da residência), a intensidade 
solar provocada pela inexistência de árvores, a proximidade entre 
as residências e, ainda, a estética da portaria, inferior ao sugerido 
na “perspectiva artística”. Então se confirma o papel estratégico 
da publicidade em nunca tomar os indivíduos separadamente, mas 
sempre a partir das relações que ele possa ter com o outro (Baudril-
lard, 1995, p.72).

A publicidade exerce papel fundamental na reafirmação do “es-
petáculo”. “Se num dado momento a mercadoria era a sua própria 
publicidade (não havia outra), hoje a publicidade tornou-se a sua 
própria mercadoria” (idem, 1991, p.117). O que vemos atualmente 
é o desejo de consumir representações da realidade, não racional-
mente programado pelos espectadores, mas já incorporado a partir 
da publicidade.

Notamos ainda que na casa decorada, de 44 m², visitada pelos 
interessados em adquirir uma residência, há em pequenos cômodos 
tudo o que se precisa em uma casa, com beleza e conforto, a partir 
dos móveis embutidos, planejados. Os móveis estão dispostos de 
tal forma que permitem que camas, guarda-roupa e demais itens de 
um quarto caibam com espaço em um cômodo de um pouco mais 
de 8 m². A disposição dos móveis e utensílios para casa transmite a 
sensação de que são casas plenamente aptas a se morar, dependendo 
apenas do próprio morador adquirir tais bens, supervalorizando às 
responsabilidades individuais (Bauman, 2007).

As imagens são reveladores do papel da propaganda no encobri-
mento ou minimização de uma característica fundamental, que é o 
tamanho pequeno das residências, que implica na impossibilidade 
de utilizar móveis de tamanho padrão, vendidos no mercado. Ou 
seja, trata-se de adiar o problema que terá que ser necessariamente 
enfrentado, mas apenas quando a compra for efetivada e os imóveis 
ocupados. Objetos finos e de decoração, como lustre moderno, 
taças e quadro, além de cores harmônicas, são utilizados para criar 
expectativas positivas nos futuros moradores, e espelhos estão 
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sempre presentes, como forma de aumentar o ambiente, criando 
uma perspectiva ampla dos cômodos da casa. Mas para adequar a 
casa aos móveis (como mesa, cama, sofá), a única solução é fazê-los 
planejados, para otimizar os espaços.

Aqui não está pequeno porque a gente se programou, pediu 
pra fazer os móveis... Planejou! Só está um pouco [apertada] a sala, 
porque eu não sei o que quero fazer com ela ainda, eu estou com 
uns projetos que eu estou vendo... Mas assim, a gente trocou os ar-
mários, chamou a loja e mandou eles fazerem, [e também] parte do 
banheiro [...] a gente já decorou, só falta decoração de papel, de cor-
tina, espelho, mas a gente investiu já na casa, já foi uns 30 mil [reais] 
de móveis.... E a gente ia ver as casinhas do Moradas [Condomínio 
Moradas de São Carlos], que estavam divulgando, o moço mostrou 
lá e eu falei “E esse condomínio aqui?”. Quando eu entrei pra ver 
os decorados, eu falei: “Nossa, aqui é maior do que lá!” E a gente se 
apaixonou logo de cara. [O que mais te chamou a atenção quando 
você foi a casa decorada? Você lembra? O que você viu e gostou?] O 
que eu vi e gostei? Foi a colocação [dos móveis] que nem eu fiz. A 
colocação dos móveis já fixos no espaço, bem distribuídos. Eu achei 
assim: a casa não é pequena, a gente que tem que saber onde enfiar 
nossas coisas. Foi mesmo e acho que não é todo mundo que tem con-
dições não, a maior parte aqui trouxe os móveis e estão apertados. 
Não cabe a cama com o guarda-roupa, o guarda-roupa se cabe aqui 
não cabe ali, o pessoal está morando assim [fez com o corpo como se 
estivesse amarrada, apertada]. O que me chamou a atenção foi poder 
planejar aqui... Mas a gente também nem tinha essas condições, a 
gente financiou... [Os móveis?] É... Uma coisa assim, que eu não 
ia... Se eu comprasse na loja eu ia gastar mensal, 500 reais por mês 
também, e dali a pouco ia ter que trocar todos os móveis também... 
Então financiei tudo em 3 anos e acabou... É mais tranquilo do que 
você ficar trocando, a única coisa que eu não troquei foi o sofá, mas 
ele [o marido] também nem quer um sofá que possa trocar e não es-
tar adaptando nessa sala. Você está vendo? Está ficando atravessado 
no meio da porta [...] Por isso que eu falo que aqui não está adaptado 
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[...] Ali vou colocar espelho, colocar um quadro grande ali, com 
aparador... Vai ficar bom, vai ficar bem distribuído [...] vai ficar 
aconchegante, então se planejar, eu acho que é melhor... (Vera, 50 
anos, auxiliar de enfermagem, Condomínio Terra Nova São Carlos, 
São Carlos)

Lia: Num ponto, até você entrar, até pelo tamanho da casa, você 
tem que mobiliar ela inteira. Então tem que pensar muito, porque 
nem tudo cabe. Tanto que a gente hoje em dia, a gente está sem 
móveis. A gente vai praticamente entrar com poucas coisas. [Vocês 
pretendem fazer planejado, ou não?] Lia: É o que tem que ser feito. 
Porque não tem como você colocar uma coisa se não for muito bem 
planejado lá dentro, não cabe.

Gustavo: É pequeno lá dentro. Não tem espaço. Pra economizar 
espaço, tem que ser planejado. É pequeno. [...]

Lia: Porque no caso se você tivesse condições, por exemplo, de 
hoje, pra eu pensar em comprar uma casa, que não tivesse esses tipos 
de condomínio, nada, eu queria uma casa maior um pouquinho e 
que tivesse quintal. No caso, você poderia aumentar. Mas a segu-
rança também não ia ser muito das boas.

Gustavo: Lá, ao contrário, o que acontece? Lá tem segurança, 
tem tudo, tem área de lazer, tem as coisas. Só que também é uma 
casa, como a gente estava conversando, é pequena, condições de 
aumentar são poucas também. Mas o que a gente está mais frisando 
é a parte de segurança. Não é tanto pelo tamanho [...]

Lia: É que foi uma coisa que foi mais fácil também pra gente po-
der ter também. [...] Você imagina, se pudesse, hoje em dia, a gente 
comprar uma casa do jeito que a gente quisesse, com mais condições 
da gente pagar, mais facilidade, seria ótimo. Pode ser que até não te-
ria tanto condomínio também. Se tivesse essa facilidade. Só que hoje 
você não encontra muita facilidade. Se fosse fora, a gente ia procurar 
uma casa maior.

Gustavo: E lá supre a falta de espaço na casa na área de lazer, 
porque vai ser grande, vai ter área verde.
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Lia: E vai ter lugar, por exemplo, se eu for ter filho, vai ter 
parque, vai ter lugar de piscina, vai ter área de lazer, vai ter salão de 
festa. Vai poder ficar solto no condomínio... (Lia e Gustavo, 32 e 28 
anos, cabeleireira e faturista, Condomínio Vista do Vale, Presidente 
Prudente)

Na fala da primeira entrevistada, Vera, fica evidente a relativi-
zação das relações de tamanho (pequeno e grande) e a incorporação 
da publicidade, sobretudo pela menção reiterativa da palavra plane-
jado/planejar. Além disso, a supervalorização da responsabilidade 
individual (Bauman, 2007) passa a diferenciar aqueles que foram 
capazes de planejar seus móveis daqueles que não foram, resultando 
dessa estratégia a neutralização de qualquer crítica ou problema do 
imóvel adquirido, cuja conquista não poderia ser minimizada. Na 
fala da segunda entrevistada, Lia, e de seu marido, outra estratégia 
de amenização do problema do tamanho reduzido da habitação 
comparece: a compensação oferecida pela segurança e pela área de 
lazer, tudo isso dentro de sua capacidade de pagamento. Tal combi-
nação revela-se igualmente eficiente, ao menos enquanto são futuros 
moradores.

A propaganda empregada na venda desses imóveis combina 
imaginariamente e com grande habilidade aquilo que na realidade 
costuma estar separado: aspectos estrategicamente selecionados, a 
partir de modelos elitistas, como é o caso da segurança e do lazer ofe-
recidos (aquilo que todos desejam), e aquilo que é fundamental para 
o consumidor-alvo, que é a facilidade na aquisição da casa própria, 
porém, acompanhada de tudo isso, por meio de financiamentos (fi-
guras 45 e 46).
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Figura 45 − Outdoor apresentando as facilidades na aquisição das 
residências do Condomínio Vista do Vale, em Presidente Prudente

Fonte: Ricardo Lopes Batista, Viviane Fernanda de Oliveira. Trabalho de campo, jul. 2013.

Figura 46 − Outdoor apresentando as facilidades na aquisição das 
residências do Condomínio Vista do Vale, em Presidente Prudente

Fonte: Ricardo Lopes Batista, Viviane Fernanda de Oliveira. Trabalho de campo, jul. 2013.
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Os espaços de lazer das áreas condominiais são enfatizados nas 
propagandas como atrativos para o cotidiano nesses espaços, po-
rém, diferentemente do imaginado, quando os moradores de fato 
mudam-se, essas áreas não são utilizadas como idealizadas anterior-
mente. Quando questionada sobre o que mais chamou a atenção no 
panfleto com a propaganda do condomínio, uma moradora do Terra 
Nova São Carlos respondeu: “É a questão de ser condomínio, de ter 
área de lazer, piscina... Essas coisas que acabam atraindo”. Porém, 
em outro momento da entrevista, quando perguntada se frequentava 
as áreas de lazer no condomínio, respondeu:

Não. Só quando estou com meus primos, minha afilhada vem, aí 
eu vou... A gente vai à área de lazer pra brincar com eles... Mas pis-
cinas, essas coisas, dia de semana, não... Trabalha, né? [risos]. [Pela 
piscina você não se interessa?] Não... [Nem no final de semana?] 
Não. (Simone, 35 anos, veterinária, Condomínio Terra Nova São 
Carlos, São Carlos).

A construção e comercialização das habitações envolvem desde 
o planejamento, gestão, controle e financiamento até o cotidiano 
dos moradores e de suas famílias, no qual os conflitos também estão 
presentes. Levar em conta os diversos âmbitos não é tarefa fácil, mas 
é um exercício que nos permite compreender como as ações/lógicas 
do capital e do estado, em diferentes escalas, interferem no cotidiano 
dos citadinos em uma microescala.
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