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“Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora 
Mina maneira do condomínio lá do bairro onde eu moro... 

 
...Eu digo oi e ela nem nada, passa na minha calçada 

dou bom dia ela nem liga... 
 

...Eu mando um beijo ela não pega, pisco o olho ela se nega, 
faço pose ela não vê 

 
Jogo charme ela ignora, chego junto ela sai fora, 

eu escrevo ela não lê...” 
 

(Seu Jorge) 
 

RESUMO 
 
 Atualmente, é inegável a existência de uma integração sócio-econômica global. A adoção 
das políticas neoliberais em diferentes territórios, leva a homogeneização do espaço, visto que as 
mesmas tendem a ter resultados similares onde aplicadas. Assim, como as políticas, os processos 
ocorrentes no espaço são semelhantes nos mais variados lugares, o que resulta também na 
homogeneização das formas urbanas, como o surgimento e consolidação dos condomínios 
horizontais. A integração proporcionada pela globalização depende da acessibilidade ao meio 
técnico-científico informacional. Deste modo, estes empreendimentos tem um papel de “enclave 
fortificado” no seu meio, provocando descontinuidades do tecido urbano, ocasionando uma ruptura 
socioespacial por estarem mais conectados com o global do que com o local. Através de 
observações empíricas, percepções da paisagem e entrevistas com moradores dos condomínios 
fechados e arredores, este trabalho objetiva analisar as conseqüências do estabelecimento deste tipo 
de empreendimento no meio urbano e sua atuação na fragmentação socioespacial.    
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INTRODUÇÂO 
 
 O espaço social da atualidade se distingue pelas técnicas que estabelecem diferenças nas 
posições que os sujeitos ocupam dentro da sociedade, que incluem o uso de tecnologias para acessar 
os fluxos (de comunicação e capital) como por exemplo o celular, internet e cartão de crédito, que 
permitem a integração global promovida pelo meio técnico-científico informacional (SANTOS, 
1997). As mudanças ocorridas em diferentes territórios são provenientes de implementações 
políticas e econômicas e tendem a homogeneizar aspectos políticos, econômicos e culturais, 
conforme HAESBERT (2004).  Como as políticas e os processos são semelhantes nos mais 
distantes e variados territórios, ocorre também uma homogeneização na reestruturação das formas 
do espaço urbano. O reflexo deste processo pode ser exemplificado pelo surgimento e consolidação 
de condomínios horizontais fechados, um novo tipo de moradia surgido no fim do século XX. 
 Este espaço social modificado se caracteriza, por um lado, pela homogeneização decorrente 
da integração socioeconômica em âmbito global, e por outro, pelo afastamento e estranhamento 
entre os sujeitos que fazem uso deste espaço e estão fisicamente próximos. Os condomínios 
horizontais representam um enclave no tecido urbano por apresentar uma forma diferenciada das 
outras moradias, causando rupturas na malha urbana. Esses empreendimentos são identificados por 
uma série de características que os distinguem de uma moradia comum. Possuem muros, entrada 
com porteiros, guaritas de segurança, cerca elétrica e podem apresentar também serviços internos, 
como jardinagem, limpeza ou áreas comuns de lazer. De acordo com HEIDRICH (2007), três 
fatores se entrelaçam para produzir a nova espacialidade urbana: o amplo processo de integração 
sócio-econômica, os mecanismos de criação e perda de vínculos com o território e a criação de 
objetos técnicos específicos para a articulação global-local.  
 Este trabalho decorre de observações dos aspectos referentes à fratura socioespacial, 
ocasionada por condomínios horizontais fechados na cidade de Porto Alegre4, com o objetivo de 
identificá-la e localizá-la, verificando os impactos ocorridos nos entornos deste novo tipo de 
moradia. Os impactos vem a ser repercussões em âmbito local relacionadas à intensificação da 
integração socioeconômica geral, com alguns indicadores sobre o uso que se faz do espaço, tais 
como meios de informação, de pagamento, locais de consumo, hábitos e locais para lazer e relações 
de vizinhança. A partir destes indicadores será possível a análise de uma tendência geral de 
distanciamento das formas tradicionais das relações sociais com o “meio espacial” nos diversos 
extratos sociais.5 
 A integração sócio-econômica global leva atualmente a adoção do chamado neoliberalismo. 
Assim, nos mais diversos territórios, políticas e processos econômicos tornando-se semelhantes. 
Esta integração proporcionada pela globalização, reflete-se no espaço urbano homogeneizando suas 
formas. A tecnologia é um dos responsáveis pela modificação das conexões entre lugares e facilita a 
realização dos fluxos. No espaço social, a participação neste processo depende da acessibilidade dos 
lugares e das pessoas ao meio técnico-científico informacional. Neste contexto, criam-se novas 
centralidades, espaços de consumo e tipos de moradias que alteram a dinâmica social que codificam 
a vida coletiva. Tudo permanece em relação porque se trata do espaço, mas as interligações se dão 
de formas diferentes, que tendem a multiplicar as territorialidades. 
 As lógicas do meio técnico-científico informacional se constituem como propagador de 
desigualdades. Segundo Lefebvre (2001), a cidade, como a conhecemos, é fruto das condições 
históricas implicadas no capitalismo. A propriedade privada do solo urbano faz da renda um 
elemento cada vez mais importante para a ocupação de seu espaço. Assim, algumas necessidades 
básicas de trabalhadores sem propriedade de capital se tornam limitadas, levando a ocupações 
clandestinas e irregulares.     
 Por outro lado, entre a classe média-alta e alta, surge um novo padrão de uso do espaço 
urbano, que visa a aproximação com amenidades “naturais”. Isto pode ser percebido através da 
                                                 
4 - Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 
 
5 Conforme categorização de Castro e Dadda: Renda alta, renda média-alta, renda média, renda média-baixa. 
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implantação dos chamados condomínios horizontais, verdadeiros enclaves fortificados, que 
reproduzem artificialmente, escondido atrás de muros, um ambiente idealizado por quem pode 
pagar pelos mesmos (CALDEIRA, 2000). Assim, a proximidade física desses empreendimentos 
com precariedades urbanas da periferia têm se tornado cada vez mais comuns. Este aspecto de 
segregação urbana pode ser entendido como uma fratura socioespacial (HEIDRICH, 2007) que 
compreende a proximidade física e o distanciamento sociocultural e econômico como fatores 
associados.      
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
 Para a execução deste trabalho, adotou-se uma metodologia que parte da observação 
empírica para análise pautada em parâmetros conceituais sobre o espaço social e paisagem. 
Primeiramente, houve a seleção de empreendimentos, escolhidos a partir de um levantamento de 
dados que visou registrar o amplo universo dos condomínios fechados horizontais na cidade de 
Porto Alegre, realizado no projeto “Novas periferias, novas urbanizações: expansão e fragmentação 
urbana na região Metropolitana de Porto Alegre”, de 2006. Após a escolha dos condomínios, os 
mesmos foram previamente classificados conforme a condição sócio-econômica dos moradores dos 
bairros em que eles se localizam, informações conseguidas através de dados oficiais como Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A classificação 
através do valor do imóvel torna-se pertinente para indicar o perfil sócio-econômico do consumidor. 
Assim, seria possível, mais adiante, relacionar as diferenças dos mesmos com a população de fora 
dos muros. A classificação apresentou a seguinte estrutura:  
 
Renda Alta = acima de R$ 591.500,00 
Renda Média-Alta = entre R$ 189.000,00 e R$ 590.000,00 
Renda Média = entre 84.900,00 e 188.000,00 
Renda Média-Baixa = 49.000,00 e 80.000,00  
 
 
        A relação dos empreendimentos selecionados está exposta no quadro abaixo, especificando o 
bairro e o extrato social do condomínio:  
 
Empreendimento  Bairro  Extrato  
Jardim Provence  Boa Vista  alta  
Terrra Ville Belém Novo Golf Club  Belém Novo  alta  
Jardim do Sol Cavalhada alta 
Portulaca  Três Figueiras  alta  
Alameda França  Boa Vista média-alta  
Pontevedra  Chácara das Pedras  média-alta  
The Supreme  Jardim Itu-Sabará  média-alta  
Residencial Condado Di Roana  Tristeza  média-alta  
Villa de Leon  Vila Assunção  média-alta  
Moradas da Colina  Agronomia  média  
Residencial Vicenza  Camaquã  média  
Don Vital  Glória  média  
Jardim dos Girassois  Jardim Leopoldina  média  
*  Agronomia  média 
Residencial Ravenna  Nonoai  média  
Catalinas  Santa Tereza  média-alta  
Residencial Moradas do Lago  Vila Nova  média  
Vivendas del Sol  Hípica  média-baixa  
Reserva Dolce Vita  Humaitá  média-baixa  
Capitão Pedroso  Restinga  média-baixa  
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San Marino Residencial II  Petrópolis  média-baixa  
* sem nome, localizado na Avenida Bento Gonçalves, número 9119. 
 

Posterior a isto, realizou-se várias observações de campo representativas das diversas 
possibilidades de arranjos espaciais dos condomínios e seu entorno. Estas observações procuraram 
caracterizar os aspectos estruturais da paisagem, buscando fazer uma leitura sobre o arranjo 
socioespacial do bairro e o impacto do condomínio no mesmo, como um indício de fraturas no 
espaço social. Tanto dos condomínios quanto do entorno dos mesmos, foram feitos registros 
fotográficos.  

A etapa seguinte seria a de entrevista com moradores destes condomínios e de seus vizinhos 
externos, com a finalidade de constatar a fratura previamente percebida na etapa anterior. É sobre a 
terceira etapa desta pesquisa de que decorre o presente trabalho. 
 Para a realização de entrevistas com os moradores optou-se pelo método de entrevista não-
diretiva, no qual entrevistador e entrevistado conversam a respeito de um determinado assunto, sem 
a ocorrência de perguntas prontas que possibilitem um sim ou não como resposta. As entrevistas 
tinham como base o contexto histórico do bairro, do entrevistado, sua história de vida e cotidiano 
relativo ao lugar, como aspectos referentes ao lazer, consumo, pagamento e interação com os 
vizinhos e com o local onde mora. Estes aspectos são considerados de fundamental importância 
para o objetivo proposto. Conforme ALBERTI (2005), um trabalho de história oral se caracteriza 
justamente por recuperar e interpretar o passado através da experiência daquele que o viveu e/ou 
testemunhou. Há que se levar em conta também, o respeito ao entrevistado, e a maneira correta de 
manuseio das informações, de modo sigiloso, para não compromete-lo. Conforme o mesmo autor 
(2005), cabe ao entrevistador, em primeiro lugar e principalmente, respeitar o entrevistado enquanto 
produtor de significados diferentes dos seus, e de forma nenhuma tentar dissuadi-lo de suas 
convicções e opiniões, ou ainda tentar convencê-lo de que está “errado” e de que deveria aderir às 
posições do entrevistador. Chamando a atenção também para um fator importante em nossa cultura, 
que exerce influência sobre as avaliações que fazemos dos outros e sobre aquelas que se faz a 
respeito de nós.  

Desta forma, a entrevista é conduzida pelo entrevistador, considerando todos os aspectos 
citados, representando um trabalho delicado, uma vez que para exercê-lo, requer também aceitação 
e impressão de confiança às pessoas que cediam às entrevistas, para que elas se sentissem à vontade 
em comentar o contexto em questão, sendo que muitas entrevistas foram consideradas ricas em 
informação, outras nem tanto, devido à dificuldade encontrada mediante insegurança das pessoas. 
 A entrevista é composta também da etapa de transcrição da gravação (quando é gravada, 
mediante autorização do entrevistado), para que seja possível a obtenção do material a ser analisado 
para a pesquisa, sendo inevitável a releitura de algumas entrevistas para determinados casos em que 
se pode perceber a relação entre elas e um fato ou fenômeno que está sendo observado. Conforme 
ALBERTI (2005), fazer uma entrevista é, portanto, analisá-la e avalia-la constantemente. 
 
CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS COMO FATOR DE FRATURA 
SOCIOESPACIAL NO PROCESSO DE MODIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 
 
 A cidade de Porto Alegre passou a apresentar mudanças na sua estrutura socioeconômica a 
partir da década de 80, a medida que surgiram novas formas de moradia, tais como condomínios 
fechados, que correspondem a conjuntos de casas que possuem acessos controlados por segurança 
privada e seu consumo tende a ser o uso que os habitantes fazem deste espaço. A construção destes 
novos espaços também se dá por estratégia imobiliária, em que a aquisição de um espaço inabitado 
e desocupado permite a construção de casas (algumas vezes iguais), ou lotes de terra (que os 
moradores irão construir conforme seus atributos), visando sempre a lucratividade do 
empreendedor. Este processo de mudanças na estrutura da cidade permite a fratura socioespacial no 
local em que estes condomínios são alocados. A aquisição destas novas moradias se dão mediante 
condições de deslocamento e acesso a informações dos seus proprietários, desta forma, as classes de 
maior renda tendem a procurar habitações distantes de grandes centros urbanos, a procura de 
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tranqüilidade e segurança, enquanto que as classes de menor poder aquisitivo se concentram em 
aglomerados urbanos, ou bairros mais populares ou até mesmo irregulares, que podem garantir 
maior acesso a serviços e informações, sendo que este acesso se dá pela proximidade física e não 
pelo meio técnico científico informacional. Por outro lado, os condomínios situados em bairros de 
periferia oferecem mão de obra aos moradores do seu entorno, garantindo uma relação entre estes 
dois atores do espaço e acesso a serviços para a população menos abastada. 
 A localização dos condomínios nem sempre ocorrem de forma exata nos bairros. Alguns 
condomínios situam-se em espaços que eram antes desocupados, vazios urbanos geralmente 
localizados na periferia. Isto contribuiu para a procura por uma residência em locais mais distantes 
dos centros urbanos pelo fator de tranqüilidade, considerando que as classes mais abastadas não 
encaram a distância da cidade como um problema, por possuir fácil acesso de deslocamento e 
informação. Mas ocorre também a implantação de condomínios em bairros já consideravelmente 
ocupados e movimentados. Isto fortifica a fratura no tecido urbano, uma vez que é possibilitada a 
localização de mais de um extrato social no mesmo bairro. Modifica-se a estrutura da segregação na 
cidade: antes a fronteira da desigualdade era simbólica e econômica, agora passa a ser simbólica, 
econômica e técnica. Esta, cada vez mais aperfeiçoada, como por exemplo, os avançados os 
sistemas de segurança, conforme CASTRO e DADDA (2008). Segundo Sanfeliu (2008), na sua 
origem, os condomínios fechados eram objetos de consumo dirigido à elite, mas hoje em dia são um 
produto generalizado destinado a grupos sociais muito diferentes. Não é mais necessário que a elite 
resida em bairro de ricos para sentir-se segura e confortável. A construção de interiores de um 
condomínio lhe permite usufruir de uma bela paisagem no local onde reside.  
 A fratura socioespacial ocasionada nestes espaços se dá através da descontinuidade ou falha 
no tecido urbano que estes estabelecimentos residenciais provocam. Segundo Vidal (1990), in 
HIDALGO, R., SALAZAR, A., ÁLVAREZ, L. (2003), os fragmentos urbanos se referem a: os 
aspectos físicos de descontinuidade entre superfícies (fragmentos); a diversidade dos elementos 
morfológicos e tipológicos que geram com eles; e aos fatores funcionais vinculados às disparidades 
nos níveis de infraestrutura e de serviços. A princípio, estes novos tipos de moradia tendem a se 
segregar do resto da cidade, optando pela distância do movimento urbano. Considerando a 
tendência do neo-liberalismo, este tipo de moradia tem sido cada vez mais freqüente em diversos 
países, como Estados Unidos, Espanha, Portugal, os quais podem ser percebidos com frequência 
através dos meios de informação e artigos científicos referentes a este aspecto para os lugares 
citados. Em alguns países com diferenças sociais menores, a fratura não é nitidamente percebida. 
Porém a implantação destes empreendimentos em países como o Brasil, onde a diferença social é 
gritante, podemos perceber a fratura socioespacial conforme distribuição deles nos bairros, que se 
dá de forma desigual (que pode ser visualizada na figura abaixo), provocando a segregação. É 
preciso lembrar que a segregação nasce com a aparição da cidade, conforme HIDALGO, R., 
SALAZAR, A., ÁLVAREZ, L. (2003), e parece ser um feito natural ao desenvolvimento da 
sociedade humana.  Conforme Roitman in HIDALGO, R., SALAZAR, A., ÁLVAREZ, L. (2003), a 
segregação na cidade se associa à separação espacial dos diferentes grupos sociais em uma área 
geográfica de acordo com as diferenças étnicas, religiosas ou de ingresso, entre outras, de modo que 
é possível visualizar em uma cidade os diferentes bairros onde cada grupo social tem seu próprio 
espaço determinado. E conforme a configuração dos bairros e o surgimento de novos tipos de 
moradia, criam-se novos tipos de uso do espaço da cidade, que se caracterizam pela alienação da 
sociedade de consumo e as crises de sentido, pela produção de paisagens interiores e de estranhamentos com 
a cidade real, uma vez que a distância física dos lugares não impede o acesso à segurança e informação, pelo 
contrário, possibilita uma vivência paralela de acessibilidade a lugares, informações, consumo e a alienação 
dos cidadãos. 
 
AS FRATURAS SOCIOESPACIAIS NA PAISAGEM DE PORTO ALEGRE 
 

 Seria incoerente caracterizar por todo a paisagem de uma capital como Porto Alegre, 
devido a sua dimensão, o que permite uma diversidade cultural, econômica e social na configuração 
de seus bairros e seus lugares. Assim, nos deteremos mais precisamente nas paisagens referentes às 
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fraturas do espaço, que foram percebidas nos locais em que estavam estruturados os condomínios 
previamente selecionados. Para melhor ilustração, nos deteremos em caracterizações dos bairros 
onde a fratura foi percebida de forma mais nítida, nas saídas de campo. No mapa abaixo, pode-se 
visualizar um mapa da cidade de Porto Alegre com a localização dos condomínios fechados 
pesquisados e sua classificação quanto ao extrato social.  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Adaptado de Rodrigo Araújo6 

                                                 
6 Rodrigo Araújo é aluno do curso de Graduação em Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), bolsista voluntário no Laboratório do Espaço Social (LABES). 
 

    Legenda: 

       Renda Alta 

       Renda Média-Alta 

       Renda Média 

       Renda Média-Baixa 
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A fratura socioespacial pôde ser percebida em alguns bairros, antes desocupados e que agora 
estão sofrendo intensas modificações com a construção de condomínios. Como exemplo, podemos 
citar o bairro Jardim Leopoldina, onde o condomínio pesquisado possui extratificação média, no 
entanto sua fratura é sentida através do novo uso do solo, e por ser um espaço de recente ocupação 
onde ainda existem alguns espaços vazios. As casas do entorno do condomínio encontram-se 
constantemente fechadas, com proteção e vigilância de alarme e cerca elétrica. Outro exemplo é o 
condomínio Terra Ville, localizado no bairro Belém Novo, zona rural de Porto Alegre, que também 
apresenta um imenso vazio em seu entorno, sendo um bairro periférico de recente ocupação. Sua 
distância do centro da cidade favorece o isolamento deste bairro, e suas áreas verdes e tranqüilidade 
foram muito exploradas como marketing na época das vendas dos terrenos do condomínio que ali se 
estabeleceu. Possui extratificação social alta, além de ser um dos poucos condomínios da cidade que 
possui comércio e serviços internos, o que facilita a vida dos moradores de dentro dos muros. 
 No bairro Santa Tereza também se percebe a fratura que os condomínios causam. Sendo um 
bairro considerado como um dos mais antigos da cidade e localizado em um morro, seus atributos 
físicos permitiram a ocupação deste bairro tanto pela população mais abastada quanto pela 
população de poucos recursos financeiros, vendo-se a formação de uma pequena favela, famosa na 
cidade pelo tráfico de drogas. Já o bairro Boa Vista, possui extratificação social alta. É densamente 
ocupado, apresenta muitos condomínios próximos um do outro, havendo quadras ocupadas somente 
com condomínios de grande ostentação.   

 Casos em que não foi percebida a fratura na paisagem têm como exemplo o bairro Humaitá, 
de caracterização de renda média-baixa. O bairro compreende antiga ocupação por condomínios de 
edifícios e atualmente é visível uma nova utilização dos espaços que ainda estavam desocupados 
com a construção de vários condomínios horizontais. O condomínio visitado mantinha a 
caracterização de renda média-baixa e não ocasionou fratura no tecido urbano deste local da cidade 
pelo fato de ser totalmente constituído de condomínios e blocos residenciais. No entanto, os 
moradores de condomínios alheios não se relacionam. 
 
Figura 1                                                                      Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: condomínio Jardim Provence, no bairro Boa Vista: condomínios fechados de grande 
ostentação, tendo casas com até cinco andares. Esta área de Porto Alegre é caracterizada pela 
grande quantidade de condomínios fechados, com quadras inteiras ocupadas somente por este tipo 
de empreendimento. 
 
Figura 2: condomínio Jardim dos Girassois, no bairro Jardim Leopoldina: empreendimentos de 
classe média, em área da cidade de ocupação recente, evidenciando um novo uso do solo. Pode-se 
observar grandes extensões de áreas desocupadas. 
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RESULTADOS 
 
 Conforme explicado anteriormente, na metodologia do trabalho, esta pesquisa contou com o 
uso do método de entrevista não-diretivo, que consiste na relação de um diálogo com o 
entrevistado, não devendo o entrevistador se deter em perguntas prontas e induzir o entrevistado. 
Para tal proposta, independe o número de amostras, uma vez que os resultados são avaliados 
qualitativamente, procurando resultados empíricos para evidenciar as nossas constatações prévias, a 
partir das observações já realizadas. As entrevistas foram de extrema importância para a elaboração 
de resultados. A partir das fraturas previamente percebidas, foi possível verificar a condição nas 
quais vivem os moradores deste tipo de habitação. Condições relativas a tipo de lazer, de consumo, 
hábitos na cidade. Relações de vizinhança, identidade com o lugar ou a cidade que moram. Estes 
aspectos foram considerados por virtude de poder basear constatações simbólicas referente à fratura 
socioespacial. 
 Algumas ocasiões chamaram a atenção por possuírem informações ricas para nosso estudo, 
como por exemplo do engenheiro e empresário do Condomínio Catalinas, C., 52 anos. O 
engenheiro é natural de São Paulo e mudou-se para Porto Alegre. O motivo de sua mudança se deu 
por fatores profissionais. Sobre as relações de vizinhança o engenheiro diz o seguinte:  
 

“Veja só. O condomínio é igual prédio. Não tem diferença, só que um é horizontal e o outro 
é vertical, não é verdade? Eu sempre tive pouca relação com meus vizinhos, porque eu saio 
cedo e volto tarde... eu não chego antes das 8. Então ‘cê’ chega toma banho, janta... Vai 
procurar vizinho pra bater papo ás 10 da noite? Então não tem! Sábado eu trabalho. E 
depois no domingo... então... a criançada sim, interagia bastante né, hoje não, cada um tem 
a sua...”   
 
 Estas colocações confirmam que o morador não possui relações sociais locais, de 

vizinhança, sendo evidente a fratura nesta situação. A respeito do lazer, o engenheiro afirma:  
 
“Aqui qual é o programa: o shopping. Na serra ficamos numa fazenda, essa fazenda acho 
que o pessoal abre pra ficar fim de semana, entendeu?... como a minha família é toda de 
São Paulo, a gente sempre vai pra São Paulo nas férias. Os meus filhos podem interagir 
com os primos, então normalmente a gente fica por lá. Aqui as praias.... saõ feias né. Eu já 
não gosto de praia. Então a gente costuma subir. São Paulo, Ubatuba, Inhanguera, ou 
Santa Catarina né. que... eu gosto de fazenda. campo, então, eu, quando posso vou pro 
rancho em Mato Grosso, vou pra lá pescar, eu e meu menino!” 
 
 Este morador apresenta hábitos de lazer bem diversificados, viaja muito com a família e 

restringe o lazer da cidade ao shopping. Nesta entrevista é possível perceber, entre outros fatores, 
que a fratura socioespacial é bem nítida neste bairro, onde o morador viaja de avião para ir pescar, 
não se relaciona com os vizinhos por considerar que não se deve sair para “bater papo” quando 
chega do serviço, e por apresentar um padrão de vida elitista, enquanto o morador do lado de fora 
do condomínio trabalha como segurança na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
e possui em sua casa um hotel para cães, além de exercer a profissão de adestrador de cães.  

O condomínio Catalinas fica em frente à casa do adestrador, mas os moradores entrevistados 
não se conhecem. Á medida que o engenheiro utiliza o espaço para residir, o adestrador aproveita a 
proximidade de uma população de estratificação social mais alta que a sua para garantir uma 
relação de serviços que o local tem muito a oferecer, bem como sua esposa, que trabalha como 
manicure, utilizando a residência também como uma fonte de sustento. No entanto, seus públicos 
alvos são distintos: enquanto a esposa utiliza-a para oferecer serviços a amigos e parentes, o 
adestrador presta serviços a vizinhos e moradores do entorno, até mesmo porque, os moradores do 
entorno não requisitam serviços de beleza em um ambiente doméstico. Preferem pagar por um 
atendimento exclusivo que uma casa profissional pode lhes conferir a utilizar um serviço sem 
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padrão de qualidade. 
Com freqüência, o casal e a mãe da manicure que é a proprietária da residência, recebem 

propostas da empreendedora Goldsztein7, para troca de sua propriedade por 2 apartamentos em um 
de seus empreendimentos, mas não as aceita porque seu genro ficaria sem poder manter o hotel 
canino, que é uma das fontes de renda da família.  

Nos condomínios de bairros com estratificação menor é comum perceber a falta de 
privacidade e desconforto dos moradores em relação às regras de convivência impostas pela 
administração dos empreendimentos. Isto se deve à demanda de espaços menores para o lote de 
cada residência. Assim, as casas são muito próximas, e os vizinhos conseguem perceber a 
movimentação da casa ao lado. Problemas comuns de vizinhança podem surgir neste tipo de 
empreendimento, como a questão do lixo, roupas no varal, barulho e dejetos de animais.  

A moradia em condomínio não é mais exclusividade das classes de renda alta; há tendência 
à expansão dessa forma de habitação (que é também, uma forma de reprodução do capital 
imobiliário). Entretanto, para as classes de renda baixa, os moradores apontam como um dos fatores 
para a escolha, a oportunidade econômica, de compra financiada e nas condições ao seu alcance, 
garantindo também a sensação de usufruir da segurança, um quesito que um condomínio pode 
oferecer.  

No Condomínio Moradas da Colina, caracterizado como sendo de classe média, o morador 
entrevistado, professor de Ensino Médio, conta das discussões que são corriqueiras no condomínio, 
como falta de lugar para colocar varais de roupas. Esse tipo de problema são frequentemente 
discutido nas reuniões do Condomínio, por isso ele não gosta de participar das mesmas. O professor 
considera que muitas regras são incoerentes, pois o valor das casas do estabelecimento não são tão 
altos, mas algumas regras parecem são demasiado inflexíveis, com algumas exigências que não são 
condizem com esta classe.  

Na rua onde se localiza o condomínio, há casos frequentes de tráfico de drogas e briga entre 
gangues. No entanto, isto nunca representou problemas para os moradores do resto da rua. O 
professor atribui isto ao fato de esta parte do bairro Agronomia ser predominantemente de classe 
social com menor poder aquisitivo, cujas pessoas têm mais sentido de comunidade. Exemplo disso, 
é o que comenta a respeito da ferragem e o mercadinho próximos ao condomínio, que ainda 
possuem a “conta no caderninho”, onde as pessoas pegam os produtos que necessitam, o vendedor 
anota no caderno e os clientes pagam depois. Esta particularidade que está ficando rara nos dias de 
hoje, por virtude do grande crescimento de consumo por intermédio de cartões de crédito e pela 
falta de credibilidade concedida às pessoas com apenas um caderninho, sem nenhuma garantia de 
pagamento posterior. O professor conta que suas amizades são na maioria de pessoas de fora do 
condomínio, não havendo no mesmo, nem no bairro, lugares que promovam uma conexão maior 
entre os moradores, como lojas, restaurantes e bares. Uma exceção é a Igreja e a Associação dos 
moradores, que sabe que foi fundada por moradores antigos, porém, não participa dos eventos 
promovidos por estas entidades.  

Outro caso particular na estratificação média pode ser evidenciado no condomínio Jardim 
dos Girassois. no bairro Jardim Leopoldina. O condomínio está situado em uma parte de expansão 
do bairro, com residências de arquitetura recente. A moradora L. 32 anos, empresária, natural do 
Rio de Janeiro, afirma que optou pelo condomínio por questão de segurança. Sente saudades da 
terra natal, mas admite que a vida em Porto Alegre é a que sempre quis ter no Rio de Janeiro, mas 
as condições que possuía lá, jamais lhe permitiriam. Lá estão seus familiares e suas origens, mas 
aqui está o carro, a casa própria e a estabilidade financeira. L. freqüenta lugares distantes de sua 
casa, como emprego, atividades de futebol e ballet dos filhos, atividades de lazer. Seu cotidiano não 
possui relação com o lugar onde reside, o que não faz muita falta para ela pois considera que o Rio 
de Janeiro é o lugar em que estão as pessoas que ela gosta e quer estar junto, exceto seus filhos e 
marido. Não sai de casa a pé, considera-se dependente do carro, o que justifica sua falta de vínculo 
com o local.  

                                                 
7 - empresa do ramo imobiliário e construção civil 
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Observa-se que em casos como este que entre moradores de condomínio, geralmente as 
relações se dão fora do bairro. Não se pode refletir sobre isso sem considerar que a forma de 
moradia não condiciona uma vida mais íntima, mais fechada, permeada de regras para o convívio, 
mas a outros dois fatores: o uso do automóvel associado à produção de centralidades na cidade, 
como shoppings centers, e a sensação de insegurança generalizada  

No entorno deste condomínio havia uma creche em funcionamento recente. A proprietária 
da creche, C. 38 anos, relata que a creche neste bairro é filial de uma creche no bairro Lindoia8. Os 
sócios queriam expandir o negócio e optaram por abrir uma filial. Justifica a localização desta filial 
pela condição de aquisição do terreno, que segundo ela, foi muito fácil de pagar, evitando desta 
forma, o aluguel. Além disso aposta que é um bairro em ascensão urbana, em breve estará repleto 
de moradias. A hipótese da proprietária faz sentido, uma vez que a expansão imobiliária encontra-se 
em ritmo ascendente na cidade. A medida que os centros urbanos vão se deteriorando por 
conseqüência de grande fluxo de pessoas, automóveis e informação, os espaços vazios tendem a se 
tornar espaços habitáveis, dependendo é claro, do uso que se faz dele e da maneira como é 
administrada a venda dos lotes. O caso específico do bairro Lindóia, indica uma fratura muito forte, 
pelo fato de o local do bairro ser extremamente recente e ainda não ter adquirido autonomia, como 
hábitos de comunidade. Os moradores são recentes, e o fato de haver uma vila e um espaço de mata 
nativa próximos, conferem às pessoas um aspecto de medo do lugar. 

Já outro caso muito especial de estratificação média-baixa, é o condomínio Dolce Vita, no 
bairro Humaitá, onde parece haver um sentido de comunidade entre os moradores. Pelo fato de o 
bairro ser composto de condomínios (horizontais e verticais), ocorre que moradores de condomínios 
distintos não se relacionam, exceto por graus de parentesco, mas os vizinhos de condomínios em 
comum aparentam uma relação de convivência e solidariedade. Há um parque em frente ao 
condomínio, o qual é utilizado para promover as vendas do estabelecimento visitado, bem como 
outros que estão em construção nas proximidades. Os moradores utilizam o parque para se 
exercitar, além de contar com os espaços comuns dos condomínios, como quadra de tênis, salão de 
festas, salas de jogos, e há projetos para a construção de pracinhas.  

O professor universitário, aposentado, P. 61 anos, é natural do Rio de Janeiro. Conta que 
veio para Porto Alegre para casar-se com sua ex-mulher. Diz que se apaixonou pela cidade e 
decidiu ficar. Acha o clima agradável, diferente do Rio de Janeiro, onde faz muito calor. O 
professor chama a atenção para os nomes afetuosos das alamedas internas do Condomínio, como 
Felicidade, Harmonia, Solidariedade ... etc, o que cria um aspecto aconchegante ao andar pelo 
estabelecimento. Para aproveitar o interior de sua casa, o professor fez um projeto de design, que 
visa o equilíbrio e proporção das formas dos utilitários internos, como pia, churrasqueira e lugar 
para máquina de lavar roupas. O projeto foi apresentado em reunião e os moradores que quisessem 
utiliza-lo podiam sentir-se à vontade, evidenciando o clima solidário entre os moradores. Elogia a 
administração do condomínio, como limpeza, serviços de lixo e segurança. Em situações como esta 
é mais comum o cotidiano ser permeado por vida comunitária, o que não se nota entre as classes de 
renda alta, tanto em bairros como em condomínios. 
  O uso do espaço público externo ao condomínio depende muito de cada situação, se o bairro 
oferece ou não segurança e se há percepção de conforto e aprazibilidade pelo usuário. Uma 
moradora de casa externa ao condomínio estudado no bairro Jardim Itu-Sabará, M. 38 anos, conta 
que mora no bairro há um ano. Segundo ela, se não fosse ter este terreno jamais teria saído do bairro 
Humaitá, que para ela, é o melhor lugar para se viver por causa do grande parque existente naquele 
loca. Já a moradora do condomínio estudado, The Supreme, S. 32 anos, mora em Porto Alegre há 
um ano e meio. Por causa do emprego do marido, sua família está sempre mudando, por isso ela 
não trabalha, mas afirma sentir vontade de trabalhar. Já moraram em cidades como Brasília, São 
Paulo e outras. Conta que ela e seu marido preferiram um imóvel em condomínio por possuir maior 
liquidez. Como estão sempre mudando, talvez mais tarde queiram vende-lo, e em um condomínio 
seria mais fácil de vender para adquirir outro. S. conta que o convívio no interior do condomínio é 

                                                 
8 - O bairro Lindoia está localizado na Zona Norte de Porto Alegre, não muito distante do bairro Jardim Leopoldina. 
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bem amigável, possui relações de amizades na vizinhança, mas comenta que há alguns moradores 
que não consegue conversar porque quase não os vê. Suas relações de amizade também se dão fora 
do bairro. São os colegas de curso e alguns médicos da cidade de Canoas, que demonstraram muita 
solidariedade em um período de doença na família. A dona de casa que acha curioso este tipo de 
empreendimento chamar-se “condomínios horizontais”, pois as casas, em sua maioria são muito 
juntas, com pouca privacidade entre uma e outra, parecendo mais um condomínio vertical. Nos 
outros lugares em que morou, os pátios eram maiores e havia mais independência entre as casas. 
Conforme S. utiliza a pracinha que existe próxima ao condomínio para levar sua filha de 2 anos. A 
mesma pracinha é um espaço mantido pelo mesmo empreendimento que construiu o condomínio, 
para valorizar o local e atrair a população para comprar o imóvel, mas isto acaba valorizando 
também o espaço dos moradores de fora do condomínio, que acabam usufruindo de um espaço 
público limpo, bem equipado, e seguro.  

Nos casos dos bairros de periferia da cidade em que ocorrem e se generaliza a implantação 
dos condomínios, há, em geral, uma população pioneira, que reside ali há bastante tempo e que 
guardam uma memória de que esse espaço foi por muito tempo carente de infra-estrutura e de 
muitos serviços. É o caso do já citado bairro Santa Tereza (Condomínio Catalinas), que teve sua 
modificação através da chegada de uma população mais abastada com o passar dos anos. As 
propriedades foram ficando valorizadas, favorecendo a saída da população de extratificação baixa 
que ali vivia, através da compra de suas propriedades por um valor relativamente bom, mas que 
renderia lucros ao empreendedor imobiliário. Dona Z., 72 anos, conta que viu o bairro crescer. Ela 
lavava roupa na sanga que passa próximo ao local, em uma época em que a água do lago mais 
poluído de Porto Alegre (Guaíba) ainda era limpa. Percebeu a grande movimentação de construtoras 
no bairro em uma determinada época, e diz que ganhou dinheiro fazendo comida para os pedreiros 
que trabalhavam nas obras. Acompanhou toda a transformação do bairro e isto justifica seu afeto e 
apego pelo lugar onde mora. Caso parecido também ocorre no bairro Agronomia, com a moradora 
V. 61 anos, do lar. A dona de casa conta que está no bairro há 32 anos. Sobre morar neste lugar ela 
diz: 

“bom, como eu tô há 32 anos aqui, eu já passei por poucas e boas. Sem calçamento, sem luz... 
né, só que assim ó, eu como faz 32 anos que eu moro aqui no Agronomia, a única coisa que a 
gente reclama aqui é duma farmácia, de pontos comerciais, sabe?...  Mas aqui a Agronomia 
evoluiu muito. Quando eu vim pra cá era uma faixa só. Era uma faixinha, e o mato em volta 
era chamado mato grosso. Não era a avenida Bento Gonçalves. O nome da estrada era “Mato 
Grosso”. Isso aí era mato puro, não tinha isso aqui, era... areião puro. O ônibus não subia 
aqui. (...) agora tem infraestrutura né. A única coisa que não tem aqui é comércio de... 
supermercado pra ti ir, tu tem que ir no BIG9, pegar o ônibus, ou vai de carro ou vai de 
condução... Nós sentimos falta duma farmácia, duma lotérica, dum supermercado né. Ah, faz 
falta pra gente...” 
 

 Ocorre também, situação parecida no bairro Belém Novo, na zona rural de Porto Alegre, que 
está sofrendo modificação em função de especulação imobiliária e algumas casas em construção. O 
condomínio visitado neste bairro, o Terra Ville Golf Club é um condomínio de imensa extensão em 
relação a outros condomínios de Porto Alegre. Com grande área de preservação e vegetação nativa, o 
condomínio possui uma bela propaganda de contato com a natureza, além de possuir um campo de 
Golfe e pontos de comércio interno, para atender somente os moradores do condomínio. A moradora 
deste condomínio, senhora F. 57 anos, aposentada, é de nacionalidade belga. Veio para o Brasil por 
causa do emprego do marido, e já mudou-se diversas vezes na cidade, porque não encontrava uma 
residência que lhe agradasse. Mas o condomínio Terra Ville supre as expectativas da família, porque 
tem contato com a natureza e podem jogar golfe, um hobby da família A senhora possui grupos de 
amizades que construiu nos clubes internacionais que fazia parte. Contribui com programas sociais e 
trabalhos voluntários, como apoio de educação a crianças carentes. Seus locais de consumo são 
                                                 
9 - Rede de supermercados 
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distintos, desde o Mercado Público até serviços no bairro Moinhos de Vento, destinados a pessoas de 
alto poder aquisitivo. Pratica atividades de lazer e cultura, como teatros e museus, possui um barco 
num clube náutico de Porto Alegre, além de viajar com frequência para a Bélgica, visitar sua família.  
           Muito diferente da rotina de F., é o cotidiano do morador de fora de condomínio, seu V., 45 
anos, servente de pedreiro. Este, mora próximo ao Terra Ville e um dos grandes problemas que 
enfrenta é o difícil acesso a ônibus com poucos horários e a distância do centro da cidade para poder 
procurar emprego. Sua família sofre com a inacessibilidade das distâncias dos lugares à sua casa, 
como pontos de comércio, postos de saúde e oferta de emprego. Mesmo assim, gostam do lugar onde 
moram justamente pela tranqüilidade que o lugar fornece. Conta que recentemente se estabeleceu no 
bairro um posto da Brigada Militar, que atribui à presença do Condomínio. Outro problema enfrentado 
pelo pedreiro é a legalização de seu terreno, que a prefeitura não concede por se tratar de uma área 
verde. Essa justificativa intriga o morador, pois os terrenos do condomínio foram facilmente 
legalizados.  
 
CONCLUSÕES 

 

A partir das observações do espaço social e paisagem, entrevistas com moradores dos 
condomínios fechados e arredores, além da bibliografia e parâmetros conceituais consultados ao 
longo das etapas da pesquisa, pode-se chegar a conclusões pertinentes à respeito da proposta inicial 
do trabalho, de que condomínios fechados contribuiriam ou não para a fratura socioespacial no 
meio em que se localizam. 

Partindo do princípio de que o determinante do processo de fragmentação numa cidade é a 
descontinuidade de seu tecido urbano, percebe-se que alguns empreendimentos visitados realmente 
causam fratura em seu espaço, ao contrário de outros, cujas características dos condomínios e de 
seus arredores são homogêneas. Logo, o extrato social ao qual pertence os condomínios não é o 
principal fator que o define como fratura, mas sim, se o mesmo destoa da paisagem a qual faz parte, 
como pode se observar no quadro abaixo:   

 
Empreendimento  Bairro  Extrato  Fratura 
Jardim Provence  Boa Vista  alta  Sim, pela grande ostentação do 

condomínio 
Terrra Ville Belém Novo Golf 
Club  

Belém Novo  alta  Sim, zona rural de ocupação rarefeita 
de classe média baixa 

Jardim do Sol Cavalhada alta Sim, ausência espaço público, 
segurança do condomínio 

Portulaca  Três Figueiras  alta  Sim, bairro fraturado e população de 
baixa renda no entorno 

Alameda França  Boa Vista  média-alta  Bairro fraturado 
Pontevedra  Chácara das 

Pedras  
média-alta  Sim, uma pequena fratura em relação 

a ocupação adjacente 
The Supreme  Jardim Itu-Sabará média-alta  Sim, descontinuidade do tecido 

urbano local 
Residencial Condado Di Roana  Tristeza  média-alta  Não, o condomínio se integra à 

paisagem 
Villa de Leon  Vila Assunção  média-alta  Sim. Casas similares às exteriores. 

Fratura pelo muro 
Moradas da Colina  Agronomia  média  Sim, fratura pelo muro e pela rua 
Residencial Vicenza  Camaquã  média  Não, condomínio inserido na 

paisagem 
Don Vital  Glória  média  Sim, pela questão dos muros e pelas 

casas adjacentes serem mais simples. 
Jardim dos Girassois  Jardim 

Leopoldina  
média  Sim, casas similares, porém novo uso 

do solo 



 13

*  Agronomia  média Não, as residências próximas são do 
mesmo padrão 

Residencial Ravenna  Nonoai  média  Não, embora o condomínio chame 
atenção na paisagem 

Catalinas  Santa Tereza  média-alta  Sim. Há residências com o mesmo 
padrão do condomínio nas 
proximidades, mas há também 
moradores de baixa renda 

Residencial Moradas do Lago  Vila Nova  média  Sim, por ser uma zona de ocupação 
rarefeita 

Vivendas del Sol  Hípica  média-baixa Sim, pelas características rururbanas 
do bairro 

Reserva Dolce Vita  Humaitá  média-baixa Não, bairro como um todo é isolado 
da cidade 

Capitão Pedroso  Restinga  média-baixa Não, o isolamento caracteriza todas as 
moradias 

San Marino Residencial II  Petrópolis  média-baixa Sim, pelo novo uso do solo 
 

Ficou evidente que os condomínios horizontais fechados não são mais uma forma de morar 
exclusiva das elites, tanto que 60% dos condomínios visitados durante a pesquisa foram 
classificados como pertencentes aos extratos sociais da classe média e média-baixa. Isto se dá pela 
expansão do mercado imobiliário, que percebeu o grande poder de consumo da classe média 
brasileira, desde que o produto esteja adaptado a sua realidade financeira. Na classe média também 
se encontram significativos exemplos de fraturas, que ocorrem devido aos tipos de uso do solo, que 
foram detalhados no quadro acima.  

Nos condomínios pertencentes ao extrato social classe-alta, alguns empreendimentos geram 
fraturas muito significativas devido principalmente às suas características internas, apresentando-se 
“como quase bairros, cercados de aparatos de segurança e envoltos numa idealização mítica do 
urbano.” (DACANAL, 2004 apud BARCELLOS e MAMMARELA, 2007) 

Outro aspecto observado ao longo do trabalho é a mudança do significado de periferia, 
conceito não geográfico comumente associado à pobreza. Historicamente, as classes sociais mais 
altas habitavam o centro das cidades e suas adjacências, que concentrava o maior número de 
comércio e serviços e, conseqüentemente, o maior fluxo de pessoas e circulação de capital. Mas no 
Brasil, a partir da década de 70, surgem novas concepções a respeito do meio ambiente, onde a 
preservação e conservação da natureza torna-se praticamente um modismo. Áreas praticamente 
inabitadas, com extensas áreas verdes e cursos d’água, afastadas da poluição e movimento comuns 
às metrópoles, transformaram-se em produto de marketing de empreendedoras imobiliárias, que 
passaram a oferecer estas amenidades a classe econômica que podia pagar pelo privilégio de 
afastar-se fisicamente dos pontos da cidade de maior concentração de pessoas, automóveis, 
comércio e serviços, mas que dispunha de meios de transporte e informação para os aproximar dos 
mesmos.  

Contudo, pode-se afirmar que a segregação não é uma novidade deste tempo. O que é novo, 
porém, são dois aspectos: uma tendência a generalização do aspecto fraturado do espaço social para 
além da separação entre classes sociais e a possibilidade técnica de se estar noutros espaços, embora 
o lugar físico seja o mesmo.  
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