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Viviane Fernanda de Oliveira 



considerAções finAis

A expansão urbana experimentada pelas cidades brasileiras vem 
ocorrendo em descontinuidade, com a introdução de espaços resi-
denciais fechados de classe média e elite, em áreas distantes da ma-
lha urbana compactada, mas também de condomínios horizontais 
populares fechados, aos quais voltamos nossa atenção neste livro, 
que procura compreender como essas novas formas de morar são 
influenciadas e influenciam a produção do espaço urbano de cidades 
médias, como Presidente Prudente e São Carlos.

Tendo em vista esse objetivo geral, um amplo conjunto de 
questionamentos norteou este trabalho, entre eles: 1. Fisicamente e 
subjetivamente, como estão configuradas essas áreas? 2. Quais são 
as expectativas e em que medida elas são contempladas conforme 
se estabelecem essas residências? 3. Em que medida as práticas co-
tidianas e os problemas nessas áreas assemelham-se ou diferem da-
queles presentes em espaços residenciais populares abertos? 4. Em 
que medida as regras que costumam ser adotadas nos condomínios 
horizontais populares fechados influenciam no cotidiano de crianças 
e jovens moradores? 5. Do ponto de vista do consumo do espaço ur-
bano, o que significa morar nessas áreas? 6. Qual é o “pacote” com-
prado junto com as residências? 7. Em que medida o que é vendido 
passa a ser desejado e, consequentemente, necessário? 8. Por que há 
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o incentivo desse tipo de residência por parte dos organismos gover-
namentais? 9. Qual a relação entre a localização no espaço urbano e 
a presença de muros e eventualmente de outros equipamentos e/ou 
serviços de segurança?

Algumas dessas questões, por motivos de ordem diversa, não 
puderam ser respondidas, como a de número 2, devido ao fato de 
a entrega das casas aos moradores ter ocorrido vários meses após o 
prazo previsto, inviabilizando a entrevista com as mesmas pessoas 
na condição de moradores. Outras questões, devido à própria dinâ-
mica da realidade, não puderam ser aprofundadas, como é o caso das 
políticas habitacionais, visto que estávamos finalizando a pesquisa 
quando uma nova fase do Programa Minha Casa Minha Vida foi 
lançada. Além disso, consideramos que alguns questionamentos, 
como o proposto no item 5, tornaram-se um desafio para nossas 
próprias pesquisas futuras, e também as de outros pesquisadores, 
pois suscitaram mais de uma forma de interpretar as transformações 
dos espaços urbanos.

Nestas considerações finais, embora conscientes de nossas limi-
tações, procuramos sintetizar as contribuições mais relevantes que 
produzimos para ajudar a respondê-las:

1. Os condomínios residenciais horizontais populares fechados 
que pesquisamos localizam-se em áreas periféricas e são 
separados por barreiras físicas (muros ou cercas), que tam-
bém exercem a função de criar barreiras simbólicas, tanto 
por parte de quem vende as residências neles localizadas 
(construtoras, incorporadoras) como de quem as compra. 
Tal divisão do espaço atua em dois sentidos principais. Por 
um lado, contribui para a reversão, ainda que limitada, da 
desqualificação que caracteriza os espaços periféricos e seus 
moradores, baseada em estigmas, integrantes de processos 
de segregação socioespacial. Assim, em Presidente Prudente, 
residir no Condomínio Vista do Vale é simbolicamente posi-
tivo, visto que a palavra “condomínio” é associada a aspectos 
que remetem a símbolos de status, livrando seus moradores 
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do peso dos estigmas que caracterizam alguns espaços peri-
féricos, como o Jardim Humberto Salvador, em que o peso 
de residir nesse espaço é simbolicamente negativo (sobretudo 
para os demais citadinos), pois são discriminados por seu lo-
cal de moradia, quer seja para abrir um cadastro em uma loja, 
quer seja para pegar um táxi para sua casa em determinado 
horário, como elucidaram seus moradores. Embora ambos 
estejam situados em áreas periféricas, o primeiro esteja mais 
distante do centro do que o segundo e o perfil socioeconômico 
de seus moradores sejam semelhantes. Do mesmo modo, em 
São Carlos, residir no Condomínio Terra Nova São Carlos é 
simbolicamente positivo, enquanto residir no Cidade Aracy 
é simbolicamente negativo, embora ambos estejam situados 
em áreas periféricas, o primeiro esteja mais distante do centro 
do que o segundo e o perfil socioeconômico dos seus morado-
res seja semelhante.

2. Por outro lado, a divisão do espaço promovida pelos con-
domínios populares amplia a tendência de privatização 
em curso nas cidades brasileiras e cria diferenciações entre 
interior e exterior desses espaços residenciais, embora seus 
moradores possuam perfil socioeconômico semelhante, ou 
seja, estimula novas segmentações que se sobrepõem às já 
existentes, conforme explicitaram os entrevistados Douglas 
(“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... Eu acho que mudou o nível dele e ele não 
percebeu”), de Presidente Prudente, e Bruno (“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”), de São Carlos. Reforçando 
essa tendência, a preferência por realizar atividades no inte-
rior do condomínio transmite a seus moradores uma sensação 
de segurança, diretamente relacionada ao evitamento dos 
outros, os de fora, perigosos, passando esses moradores a assu-
mir “práticas semelhantes aos que optaram pela segregação, 
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em vários casos, ao elaborarem discursos que distinguem ou 
discriminam os ‘outros’” (Sposito, 2013, p.72), em uma apro-
ximação, ainda que imaginária (ou simbólica), com os modos 
de morar dos segmentos médios e de elite.

3. Com base na bibliografia sobre políticas habitacionais bra-
sileiras, percorremos sua trajetória desde a construção de 
megaconjuntos habitacionais da Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano (CDHU) até a construção de 
condomínios horizontais fechados de baixo e médio padrão, 
para compreender por que a localização descontínua em 
relação à malha urbana continua a se repetir, além de ser am-
pliada e reforçada pela inserção dos muros. Mas observamos, 
ainda, que a presença dos muros também é uma forma de 
reverter problemas como as desvantagens locacionais e a su-
perexploração de espaços internos, diretamente relacionados 
com a atuação da iniciativa privada na produção de habita-
ções populares. Concluímos que a preferência pela tipologia 
fechada é do mercado e deve-se a dois motivos principais: a 
possibilidade de agregar valor a tais imóveis (o que é ampla-
mente explorado pelo marketing) e o máximo aproveitamen-
to dos lotes, com vias estreitas, casas sem recuo lateral, que 
geram maior lucratividade.

 Do ponto de vista dos moradores, a facilidade no financia-
mento por meio de programas governamentais1 é determi-
nante para essa escolha, que não valoriza inicialmente o fato 
de o imóvel estar em um condomínio fechado. Mas, para eles, 
o tamanho menor dos terrenos no condomínio é compensado 
pela segurança, mesmo que seus próprios depoimentos indi-
quem a necessidade de relativização dessa compensação, já 
que em todos os condomínios − exceto o Vista do Vale, que 
ainda não possuía moradores até o período de realização das 

1 Referimo-nos principalmente ao Minha Casa Minha Vida, mas também ao PAR 
(Programa de Arrendamento Residencial (PAR), conforme discutido no Capí-
tulo 2.
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entrevistas − foram relatados casos de furto e agressão. Con-
cluímos que o discurso da insegurança, que não aparecia ini-
cialmente 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 que a casa em si e contribuindo para que a casa 
própria adquira novos sentidos.

4. Quatro aspectos (interligados) foram considerados impor-
tantes sobre a habitação: a) o consumo da habitação integra a 
questão social mais ampla; b) a habitação possui um compo-
nente simbólico, “é o ser social do seu proprietário; é também 
um investimento, quer seja como um bem de consumo, como 
uma poupança não financeira e ainda uma herança transmis-
sível” (Bourdieu, 2000); c) é um bem com valor de uso (dar 
abrigo, fixação, atender à necessidade de subsistência) e valor 
de troca, é uma mercadoria, tem um preço, assim, passa a ser 
desejada como “casa própria”; d) a habitação vai além da sua 
edificação, conforme reconhecido pela presidente Dilma no 
discurso que analisamos. Do ponto de vista analítico, pro-
curamos incorporar a proposição de Holston (2013, p.26) de 
entender cada habitação como “textos legíveis” que atestam 
mudanças, conquistas de bens individuais e de status, o que 
possibilitou a identificação da dimensão política presente nas 
falas de alguns de nossos entrevistados, moradores de condo-
mínios horizontais populares fechados, que evidenciaram sua 
demanda pelo direito à cidade.

5. Os trabalhos de campo nos quais fizemos observações e 
entrevistas em espaços residenciais populares abertos e 
fechados das duas cidades desempenharam papel funda-
mental na construção deste livro, em função dos parâmetros 
produzidos para a identificação de novas e velhas práticas 
espaciais, das mudanças objetivas e subjetivas experimen-
tadas por esses espaços periféricos, da identificação de con-
tinuidades e descontinuidades entre o interior e o exterior 
dos condomínios horizontais populares fechados (padrões 
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construtivos semelhantes das residências, mesmos conflitos 
entre vizinhos, embora algumas diferenças sejam notáveis, 
como a possibilidade de eleição de um síndico pelos condô-
minos, escolhido entre eles, e a necessidade de pagar por to-
dos os serviços realizados nas áreas comuns, mesmo aquelas 
destinados às vias internas do condomínio, em função do seu 
caráter privado).

6. Esperamos ter demonstrado, com base nas entrevistas, que 
não se trata apenas de residir em áreas fechadas, mas de um 
processo mais profundo e amplo, que toma múltiplas esferas 
da vida urbana e, sobretudo, coloca em xeque o espaço pú-
blico. A atual expansão urbana experimentada pelas cidades 
brasileiras resulta de políticas públicas e de mecanismos de 
mercado que expulsam para cada vez mais longe a população 
de menor renda, embora empreguem estratégias para ameni-
zar seus impactos. A partir da comparação entre Presidente 
Prudente e São Carlos, que possuem tamanho populacional 
semelhante, mas ocupam posições hierárquicas diferentes na 
rede urbana, concluímos que estão em curso nessas cidades 
processos de fragmentação socioespacial, com distância/se-
paração espacial maior entre ricos e pobres que vão além dos 
espaços residenciais e das novas diferenciações entre espaços 
populares. A facilidade no acesso a financiamento de residên-
cias em condomínios fechados, aliada à facilidade de circu-
lação disponível nas cidades médias em que estão inseridos, 
em função das distâncias menores, amplia a possibilidade 
de adquiri-las, o que configura uma das particularidades das 
cidades médias.

Por fim, reafirmamos que construir moradias também é pro-
duzir cidades, assim, é urgente que o acesso à casa própria também 
signifique acesso à cidade.
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