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Resumo:  

Ao se tratar como objeto de estudo a fratura socioespacial na metrópole de Porto Alegre, 

realizamos uma reflexão sobre a utilização inadequada e desigual do espaço, e a pertinência 

do conceito de fratura para compreensão da realidade metropolitana.  

As metrópoles contemporâneas são marcadas pela intensa interação e fragmentação de uma 

pluralidade de grupos sociais territorializados no espaço geográfico conforme suas 

concepções e possibilidades. Tendo conhecimento desta pluralidade e que não apenas 

fatores de mercado contribuem para a configuração espacial das relações sociais em âmbito 

local-urbano, mas também o que tem valor simbólico e correspondência na memória 

coletiva dos grupos sociais, a metodologia que tem como instrumento o uso de entrevistas 

não-diretivas passa a ser preponderante para a tentativa de acessar o conteúdo sócio-afetivo 

profundo dessas coletividades.  

O estudo qualitativo de entrevistas não-diretivas foi realizado com moradores de vinte 

condomínios distribuídos por toda a cidade de Porto Alegre, onde se pretendia abranger 

mais de uma classe de renda, esta normalmente expressa pelos valores dos imóveis. 

Procurou-se identificar as diferentes percepções de moradores de condomínios e de pessoas 

residentes em seus arredores sobre as dimensões de espaço público e privado, sobre as 

relações que mantêm entre si, assim como suas percepções sobre políticas públicas, 

estruturas de consumo, lazer, integração social e comunitária.    
                                                 
1 Este trabalho insere-se na pesquisa “Integração sócio-econômica global, segregação e fratura no espaço 
social da Região Metropolitana de Porto Alegre”, sob orientação do Professor Álvaro Luiz Heidrich, lotado 
no Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
2 Graduandos do curso de geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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O objetivo deste trabalho, para tanto, consiste em discutir a adoção de entrevistas não-

diretivas como instrumento de pesquisa em Geografia Humana, especificamente quanto à 

experiência do seu emprego na pesquisa sobre fratura socioespacial em Porto Alegre e as 

modificações das relações sociais em âmbito local-urbano dela decorrentes.  

     

 

Palavras-chave: fratura socioespacial, entrevistas não-diretivas, condomínios fechado. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido à dinâmica das cidades, inúmeras transformações urbanas vão se 

manifestando. A recente proliferação de condomínios fechados evidencia a necessidade de 

uma compreensão mais detalhada sobre o cotidiano social relacionado a essas estruturas, 

seus arredores e suas relações com a comunidade e a sociedade. Podemos considerar o 

condomínio como uma possível materialização no espaço geográfico do processo de fratura 

nas relações sociais no início do século XXI que fica expresso por meio de grandes muros, 

grades e suntuosos aparatos de segurança.  

A fratura socioespacial está intimamente relacionada ao atual processo de 

globalização econômica e às inovações técnicas a ele relacionadas. O espaço social nos 

tempos de globalização se caracteriza por um adensamento técnico e uma intensificação de 

fluxos, que interferem no cotidiano e nas práticas socioespaciais. Na escala local se amplia 

a perda de coesão comunitária e a modificação do cotidiano pelos novos padrões de 

consumo, habitação e lazer (Heidrich, 2007).  

Os condomínios horizontais, segundo Sanfeliu (2007), que promovem a si mesmos 

de serviços e equipamentos e que se governam de forma privada, são a fórmula residencial 

neoliberal por excelência. Estes enclaves urbanos, isolados do entorno mais próximo e 

abertos a redes de comunicação e transporte regionais e internacionais, configuram a nova 

cidade, um novo modelo de urbanização.  

Para Haesbaert (2002), os condomínios exclusivos são expressão da forma de 

morar da modernidade, pois os moradores, cercados por semelhantes, agrupam-se ilhados e 

isolados por cercas e muros do mundo estranho e adverso circundante, freqüentam os 

mesmo lugares, compram os mesmo artigos, há espaço para lazer e compras, tudo “sem sair 

de casa”. Os condomínios são expressão da modernidade, embora todos os grupos sociais 

que habitam a metrópole em maior ou menor escala acabam disciplinando seus espaços, 

criando suas barreiras de proteção a fim de manterem o domínio sobre sues signos de 

identidade, seus privilégios e fundamentalmente sobre seus territórios. Os condomínios 

horizontais foram adotados pela sociedade como uma “fortaleza” segura e intocável. 
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Conforme ROA (2005:3) a proliferação dos condomínios adverte para o perigo da 

sociedade em conjunto produzir “cidades privadas”: 

Se por muitos anos as investigações sobre a dinâmica imobiliária 
residencial centraram seus interesses, em princípio, na compreensão da 
formação dos direitos de propriedade e sobre o solo urbano e direitos de 
edificabilidade concernentes à formação dos preços do solo e a introdução 
do tempo econômico nas decisões de produção do espaço construído e de 
localização residencial, hoje enfrentamos um novo fenômeno em que a 
noção de espaço público urbano foi subvertida por uma nova ordem que 
convém ao espaço “privado” urbano. 

 

A recente proliferação de condomínios fechados evidencia a necessidade de uma 

compreensão mais detalhada sobre o cotidiano social relacionado a essas estruturas, seus 

arredores e suas relações com a comunidade e a sociedade. Podemos considerar o 

condomínio (rodeado por muros gigantescos, suas grades e todo o aparato de segurança) 

como uma das possíveis materializações do conceito de fratura, pertinente para a 

compreensão da dinâmica urbana das metrópoles. As metrópoles são marcadas pela 

fragmentação de uma pluralidade de grupos sociais, separados uns dos outros por barreiras 

étnicas, religiosas, culturais, políticas e físicas.  

Tendo conhecimento desta pluralidade, nosso objetivo consiste em avaliar o uso de 

entrevistas não-diretivas como recuso para a investigação a respeito da fratura sócio-

espacial, manifesta nos condomínios horizontais no município de Porto Alegre. Através das 

entrevistas não-diretivas tentamos identificar as relações dos moradores com o lugar e a 

comunidade. Pois sabemos que hoje o lugar ganha um novo sentido, segundo Heidrich 

(2007), estar no lugar não significa mais vivê-lo. 

Os condomínios horizontais podem modificar drasticamente a paisagem dos 

bairros e seus usuários muitas vezes nem sabem o que ocorre no seu entorno. Não 

existindo, na maioria dos casos, nenhuma relação física ou sentimental entre os habitantes 

dos condomínios e o lugar. 

As metrópoles, segundo Haesbaert (2002), são criadoras e criação de 

modernidade. Nelas o espaço, longe de possuir uma fisionomia unidimensional, se 

apresenta como um labirinto de redes complexas de apropriações sucessivas e de 

significações diversas que conduzem ao jogo dinâmico da multiespectral face da 

modernidade. O espaço metropolitano é extremamente enfático na medida em que revela as 
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múltiplas conexões dos sentidos atribuídos às espacialidades e incorpora sinteticamente a 

mudança e a permanência, o caos e a ordem, sem os justapor congregando-os em uma 

dinâmica comum que constitui, em certo sentido, a própria natureza dos processos de 

metropolização.  

Ainda segundo o autor, a metrópole moderna possui grande diferenciação no 

tecido urbano, que cria espaços singulares, distribuição desigual dos equipamentos e 

serviços, há uma complexa rede de relações entre grupos que traçam laços de identidade 

com o espaço que ocupam, cria formas de apropriação e lutam pela ocupação e garantia de 

seus territórios.  

Esse processo de enclausuramento de determinados grupos pode ser compreendido 

por meio de procedimentos de pesquisa que possibilitem acessar conteúdo 

psicossociológico para apreender os sistemas de valores, de normas, de representações, de 

símbolos próprios a uma cultura. Para Michelat (1982), o caráter da entrevista não-diretiva 

permite que sejam feitas inferências ao captar o conteúdo sócio-afetivo em níveis mais 

profundos presente na fala dos entrevistados, na medida em que parece existir uma relação 

entre o grau de liberdade deixado ao entrevistado e o nível de profundidade das 

informações que ele pode fornecer.            

  

METODOLOGIA 

 

A análise situacional dos condomínios no espaço geográfico em âmbito 

metropolitano a fim de se contemplar variáveis relacionais que deveras pudessem 

influenciar, sobre a esfera das relações de poder, na predominância de determinados 

segmentos sociais em diferentes locais da cidade foi iniciada a partir de uma primeira visita 

de reconhecimento, onde se buscou perceber aspectos como a dinâmica urbana in situ, a 

valoração imobiliária de sua localização na metrópole, os tipos de serviço disponíveis e a 

presença do Estado na regulação do uso e ocupação do solo urbano  

A pesquisa sobre a fratura sócio-espacial contou com um primeiro reconhecimento 

dos locais onde estão situados os condomínios e com a caracterização da paisagem 

geográfica do entorno por meio da observação e percepção do lugar por parte dos 

pesquisadores, da morfologia da paisagem local e das dimensões de espaço público e 
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privado, que compreende aspectos como o consumo, segundo a sua estrutura e formas de 

aquisição, o lazer, segundo os meios de acesso, as relações com a política, segundo a 

recorrência e valorização nas diversas escalas do território e o campo das identidades, 

segundo as diversas expressões sócio-culturais. Após esta primeira leitura da paisagem foi 

realizado um levantamento de campo nos condomínios selecionados e arredores por meio 

da realização de entrevistas não-diretivas com pelo menos um(a) morador(a) e um 

vizinho(a) de cada condomínio. 

O método adotado para entrar em contato com os moradores dos condomínios foi 

o de entrevista aberta não-diretiva, pela qual se buscou captar as percepções dos moradores 

e de seus vizinhos a respeito da forma com que se relacionam no espaço geográfico local ao 

possibilitar que estes falassem abertamente sobre seu cotidiano, fazendo emergir o 

conteúdo sócio-afetivo profundo das informações que não poderiam ser atingidas 

diretamente por um método de entrevista diretiva.  

O trabalho de campo é uma fase importante de todo o estudo geográfico. Neste 

caso, as entrevistas com os moradores e com os vizinhos foi o formato escolhido para 

realizar esta fase da pesquisa. A entrevista não-diretiva foi o método escolhido de trabalho, 

já que os moradores poderiam nos revelar detalhes que não conseguiríamos perceber apenas 

com a observação. Muitas vezes o pesquisador percebe apenas o que formulou em 

laboratório, sendo assim, com as entrevistas se buscou descobrir coisas novas e relevantes 

para o trabalho. 

Não foi usado nenhum questionário “fechado” durante as entrevistas. Era 

importante quebrar o clima acadêmico e transformar entrevista em uma “conversa 

informal” para não constranger nem intimidar nenhuma pessoa. Não adotamos a forma de 

questionário porque não queríamos que o entrevistado se sentisse preso à relação pergunta e 

resposta. A idéia inicial era deixar que cada pessoa entrevistada ditasse o ritmo da conversa 

e aos poucos revelasse pontos importantes ao nosso estudo. Segundo Michelat (1982), a 

entrevista não diretiva leva vantagem nas pesquisas com questionário dirigidas porque 

permite contornar os cercamentos dos questionários de perguntas fechadas, onde a estrutura 

completa da entrevista está sob o controle exclusivo de quem a elaborou. 

Com a entrevista não-diretiva tentamos dar liberdade para os entrevistados. O 

objetivo principal era conseguir captar o sentido que os moradores davam ao lugar onde 
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moravam, suas opiniões e sentimentos afetivos por meio de percepções sobre suas atitudes 

cotidianas. 

Alguns depoimentos desconstruíram a primeira impressão que tínhamos a respeito 

do lugar. Em algumas situações, as entrevistas tomavam rumos inesperados e pouco 

produtivos para trabalho. Era necessário, de forma muito sutil, interromper para voltar ao 

foco inicial. No entanto, sempre foi respeitada a opinião de cada entrevistado. Evitamos 

discordar ou questionar as respostas dos entrevistados, pois esta atitude poderia gerar 

desconfiança ou até mesmo prejudicar definitivamente o andamento da entrevista. 

A entrevista é sempre uma relação entre diferentes opiniões e pensamentos. A 

linguagem, a cultura e os preconceitos são diversos e variados. O pesquisador possui a 

visão acadêmica (ou o conhecimento teórico) de cada lugar e os moradores têm a 

experiência e as percepções que eram importantes para o grupo. Por este motivo, 

iniciávamos as entrevistas perguntando sobre o cotidiano de cada pessoa. As informações 

rotineiras e aparentemente casuais eram tratadas com extrema importância para mostrar o 

nosso interesse no que os moradores nos falavam. 

A entrevista apoiou-se em recursos que possibilitassem motivar o diálogo entre os 

interlocutores. Para tanto buscávamos estimular o entrevistado a explanar sobre seus 

hábitos de consumo, lazer, sociabilidade com os outros moradores, bem como sobre os 

motivos que o teriam levado a buscar morar em um condomínio fechado. 

  As entrevistas forneceram material para o estudo qualitativo da fratura sócio-

espacial dos condomínios selecionados, localizados em diversos bairros de Porto Alegre, 

cujo critério de seleção buscou contemplar diferentes extratos sócio-econômicos ao 

considerar o valor do imóvel para aferição de renda (CASTRO; AITA, 2008). 

Os critérios para identificar os diferentes extratos socioeconômicos foram os 

seguintes:  

Renda alta: acima de R$ 591.500,00 

Renda Média alta: de R$ 189.00,00 até R$469.000,00 

Renda Média: R$ 84.900,00 até R$180.000,00 

Renda Média Baixa: R$49.000,00 até R$79.000,00 
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A seleção das residências a serem visitadas nos condomínios deu-se algumas vezes 

por intermédio das pessoas encarregadas da segurança do condomínio ou de pessoas 

conhecidas do grupo de trabalho, outras por abordagem direta. A dificuldade em abordar os 

moradores demonstra, em alguns casos, a presença nítida da fratura.   

As entrevistas foram realizadas, na maioria das vezes, por dois entrevistadores. 

Desde que houvesse consentimento, eram gravadas e transcritas. Em alguns casos foi 

necessário agendar a entrevista, mas na maior parte deles os entrevistados concordavam em 

conceder a entrevista no momento da abordagem.   

Os entrevistados sempre tiveram o direto de escolher aonde iriam responder a 

entrevista. Não nos atrevíamos a entrar nas casas sem o convite dos moradores, respeitar a 

privacidade e espaço de cada um era fundamental para o andamento das entrevistas não-

diretivas. 

A análise das entrevistas possibilita uma melhor compreensão das relações e o 

sentimento de pertencimentos de comunidade entre moradores de condomínios fechados, e 

os moradores dos arredores, que direta ou indiretamente são afetados pela dinâmica desta 

recente forma de habitação. 

As entrevistas não-diretivas possibilitam, através de seu caráter, captar as relações 

sócio-afetivas das pessoas, à medida que  proporciona um maior grau de liberdade ao 

entrevistado, passando do que é mais psicológico, individual e afetivo para atingir o que é 

sociológico, cultural. 

Este aprofundamento do medo que parece haver na sociedade, aliado à busca da 

retomada de relações comunitárias colocam os condomínios como alternativas reais para 

estas necessidades. Entretanto, partindo das entrevistas, observamos que estas expectativas 

não são supridas, à medida que os relatos mostram que as insegurancas permanecem 

constantes, e a interação entre as pessoas continua se dando de forma impessoal e o 

cotidiano entre vizinhos é permeado por formalidade nas relações. 

Por exemplo, Taís, 28 anos moradora do condomínio Jardim dos Girassóis, bairro 

Jardim Leopoldina, em entrevista disse que o condomínio não tem uma vida coletiva. 

Conhece apenas os vizinhos de cada lado da sua casa. Conta que a família desenvolve 

atividades de lazer aos fins de semana, quando todos vão aos parques da Redenção, da 

Harmonia, e à igreja. Diz que seus amigos moram todos fora do bairro e que a visitam com 



9 
 

frequência. Não possui amizades no bairro e não freqüenta a praça pelo fato de considerar 

essa atividade perigosa. Chama a atenção para a violência do bairro, para o fato de que 

existe empresa de vigilância nas ruas. Não obstante o sistema de vigilância, sente medo em 

buscar sua filha na escolinha (que fica praticamente na frente de sua casa).  

Já Fernando, 63 anos, morador do mesmo bairro, diz que não escolheu morar em 

condominios pela falta de privacidade. Discordou da moradora do condominio em relação à 

segurança da praça, ressaltando inclusive que ela é bastante utilizada pelos moradores do 

bairro. 

Estas diferentes visões a respeito do mesmo local refletem o sentimento de 

identidade e pertencimento com o espaço, e as relações comunitárias. Segundo  Relph 

(1979) o lugar não se refere a objetos e atributos das localizações, mas ao tipo de 

experiência e envolvimento com o mundo, a necessidade de raízes e segurança. 

A ausência de diálogos existente entre os moradores dos condomínios se 

multiplica quando em relação entre o interior e o exterior da estrutura. Maria, 65 anos, 

moradora do bairro Auxiliadora há 45 anos, é professora aposentada e ainda dá aulas 

particulares em sua casa. Para Maria, o bairro é ótimo. Ela gosta muito de morar ali e se 

sente bem inserida na comunidade. Diz que no bairro onde mora todo mundo se conhece, 

exceto os moradores dos condomínios.  

Miguel, também morador do bairro Auxiliadora, conta que a comunidade vive em 

um ambiente colaborativo. Diz que sempre cuida da casa do vizinho quando é preciso, e o 

vizinho também cuida da sua. Miguel explica que se algum ladrão entra na casa do vizinho, 

logo poderia entrar na sua casa também. Então, para a coisa funcionar direito, um ajuda o 

outro quando necessário. Destaca também que não tem relação alguma com qualquer 

pessoa moradora do condomínios.  

Patrícia, 35 anos, moradora do Condado Di Roana do mesmo bairro Auxiliadora, 

comenta não conhecer nenhum vizinho externo, e que não utiliza os serviços dos pequenos 

fornecedores do bairro. É como se o espaço de vida condicionasse fortemente o espaço 

vivido (a vida de relações). Tanto em relação à vida interna como a relação com o externo.  

Há distintas percepções sobre a acessibilidade entre os moradores nas áreas de 

expansão de condomínios. Em geral, a população tradicional dessas áreas percebe grande 

dificuldade de acesso a mercados, farmácias, postos de saúde, fato não percebido por 
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moradores de condomínio. As condições econômicas e técnicas que um e outro tem acesso 

são profundamente desiguais. Alguns moradores de condomínio têm conhecimento da vida 

comunitária no bairro, mas não participam; isso indica que a fratura não é tão nítida, é um 

pouco confusa. 

Nos bairros de classes de renda alta, não se observa fratura na paisagem. Tanto 

condomínios como residências individuais apresentam aspecto similar quanto ao padrão das 

habitações. Também o cotidiano entre vizinhos é muito similar, permeado por maior 

formalidade nas relações. 

Nos bairros de classe de renda baixa, os condomínios tendem à produção da 

fratura socioespacial, que é tão mais nítida, quanto maior for a diferença social entre o 

condomínio e seu entorno. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A observação do local quanto as suas dinâmicas, localização na metrópole, 

serviços e presença do governo, aliado às análises das entrevistas, pode auxiliar na 

compreensão da tipologia de novas formas de morar, como os condomínios, seus impactos 

e fraturas sociais; na caracterização da geografia sócio-cultural dos condomínios e 

arredores. 

A fratura socioespacial pôde ser constatada, ao longo do trabalho de campo, diante 

da dificuldade de se adentrar nos condomínios, principalmente nos de renda mais elevada. 

O contato com os moradores dos condomínios ocorreu muitas vezes por meio do contato 

com pessoas solidarizadas com a pesquisa e que indicaram amigos, parentes e conhecidos 

para a equipe de entrevistadores. Segundo Haesbaert (2002), com os condomínios 

horizontais, os muros que cercavam as cidades antigas e medievais foram transladados para 

o interior da metrópole moderna, onde cada segmento se “muraliza” como pode. 

Contatar os moradores, sem haver indicação, tornou-se um desafio. Um dos 

motivos constatados é que em bairros de renda mais alta o transporte predominantemente 

utilizado é o automóvel. Isto faz com que a circulação de pessoas pelas ruas seja mais 

esporádica, podendo estar relacionada à utilização de serviços do próprio bairro ou a 
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pequenos passeios, algumas vezes com crianças ou animais. O contato nos condomínios 

ocorreu muitas vezes por intermédio dos profissionais responsáveis pela sua segurança, 

embora estes algumas vezes informassem que não podiam “incomodar” os moradores com 

entrevistadores.  

Para Haesbaert (2002), a vida moderna do cidadão que pode ter um espaço na 

cidade está cada vez mais encastelada. Na modernidade instável e insegura esse fechamento 

é representado por grades, edifícios-fortalezas, guaritas, seguranças, muros, cercas, 

mecanismos de triagem e seleção e fundamentalmente pelo automóvel. Algumas pessoas 

mostram-se naturalmente mais receptivas aos questionamentos, sendo que de um modo 

geral, foi mais fácil entrevistar condôminos e vizinhos em bairros de classes média-baixa e 

baixa. Em bairros de classes média-alta e alta, quanto maior a renda, maior o isolamento da 

residência e a dificuldade de se fazer contato, diferentemente do que ocorreu em bairros de 

classe média alta com enclaves de população de baixa renda, em que esta população 

mostrou-se mais receptiva. Os questionamentos sobre hábitos de consumo, lazer, 

sociabilidade com outros moradores e vizinhos, entre outros temas, deixava algumas 

pessoas aparentemente desconfortáveis. 

Em condomínios e casas de classes média-alta e alta, em que o acesso às pessoas 

era muito difícil devido à configuração das casas, às fortificações com muros e grades, e à 

presença de empresas de segurança que não permitiam aproximação de “entrevistadores”, 

mesmo portando um ofício da universidade. Utilizou-se muitas vezes a tática de aguardar 

próximo ao condomínio a presença de algum morador que saísse a pé para passear com 

cães ou realizar pequenos deslocamentos. Algumas vezes deixamos ofícios na portaria com 

o pedido de que o síndico entrasse em contato conosco. Esta estratégia foi bem sucedida em  

alguns poucos casos. Abordar os que chegavam de automóvel também funcionou algumas 

vezes.  

Em situações em que o entrevistado mostrava-se pouco à vontade para falar, com 

certa desconfiança em relação aos entrevistadores, a abordagem de assuntos não 

relacionados diretamente com a pesquisa, como o jardim em frente à casa, o animal de 

estimação ou a vista agradável, entre outros, criava um cenário onde a conversa se 

desenvolvia, a partir de então, com mais liberdade.   
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Cada entrevista possuía seu ritmo próprio. A duração e o grau de aprofundamento 

do diálogo variaram muito. Algumas pessoas são naturalmente mais eloqüentes e gostam de 

conversar. E a conversa muitas vezes se desviava para assuntos como problemas de saúde, 

perda de entes queridos ou sobre a família em geral. Nestes momentos, procurava-se 

acolher o entrevistado e respeitar o desejo de comunicação. Algumas perguntas procuravam 

aprofundar o entendimento das opiniões, histórias e relações.  

Nem todas as entrevistas apresentaram material rico para a pesquisa. Algumas 

vezes as respostas eram dadas de forma enxuta e direta, dificultando um diálogo com maior 

abertura. Embora a entrevista fosse aberta, as respostas eram dadas como se fossem para 

preenchimento de um formulário. Em alguns casos foi difícil prosseguir, principalmente 

quando a pessoa demonstrava impaciência ou desconfiança exacerbada.  

Conforme Michelat (1987), a ausência de resposta do entrevistado pode ser 

igualmente considerada como uma resposta, uma vez que toda a manifestação a um 

estímulo dado tem uma significação. O grau de liberdade que se coloca ao entrevistado 

permite que este exponha aquilo que tenha significação para ele a partir de um estímulo do 

entrevistador. 

O grau de detalhamento em relação às informações quanto ao bairro e à vizinhança 

pode estar relacionado com os laços afetivos criados com o lugar. Em muitos casos, a vida 

de relação se completa em geografias distantes, em outros se têm mais informações sobre 

acontecimentos a quilômetros de distância do da própria vizinhança. Segundo Tuan (1980): 

 

A imagem urbana é uma para o executivo pendular e outra bem 
diferente para a criança sentada na escada de entrada de um bairro pobre ou 
para o vagabundo que dispõem de tempo, mas de quase mais nada. Que 
generalizações podemos fazer? Eis aqui quatro importantes: (1) Bairro é 
uma idéia difícil de aprender. O espaço íntimo é sempre restrito, ainda que 
talvez mais amplo para as pessoas de classe operária do que para os 
habitantes ricos dos subúrbios. Para os primeiros o espaço íntimo é um 
segmento da rua, uma esquina ou pátio: este bairro é sentido. Para o 
suburbano da classe média o espaço íntimo pode não ultrapassar sua casa e 
gramado. Como conceito, no entanto, bairro cobre uma área muito área 
muito mais ampla na mente dos executivos “colarinhos brancos” do que na 
mente da classe operária pobre. (2) As pessoas, independentemente da 
classe econômica e cultura, tendem a julgar a qualidade do seu meio 
ambiente mais pelo que percebem ser um bom vizinho do que pela 
condição física do bairro. (3) A imaginabilidade de uma cidade, no sentido 
de quão nítidas são percebidas e repetidas na mente, necessariamente não 
melhoram muito com a experiência. (4) Uma cidade grande é 
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frequentemente conhecida em dois níveis: um de grande abstração e outro 
de experiência específica. Em um extremo, a cidade é um símbolo ou uma 
imagem (expressa em um cartão postal ou um lema) pela qual podemos nos 
orientar; no outro, é o bairro intimamente experenciado.    

 

A partir destas aplicações, podemos construir os modelos culturais na medida em 

que o indivíduo é representativo de sua cultura e está filiado a certo número de grupos 

sociais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreendemos a globalização como uma etapa da integração socioeconômica 

que repercute sobre as relações entre pessoas, pois permite uma integração em termos 

globais, enquanto as relações locais se tornam cada vez mais impessoais. A fratura acaba 

por se manifestar como uma dinâmica de reprodução do capital imobiliário, aliada à 

expectativa de consumo vinculada à moradia, lazer, segurança.  

As entrevistas não-diretivas, como método de investigação acerca do cotidiano de 

moradores e vizinhos de condomínios, podem ser importantes instrumentos para a 

compreensão dos valores que estão envolvidos na escolha da residência em condomínio 

horizontal. As entrevistas foram essenciais para percebermos que o condomínio surge como 

uma forma de moradia que aparentemente visa atender a uma fuga ou alternativa ao 

estranhamento e o medo.  
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