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Barros, T. F. G. de. (2012). (Con)vivendo em Fortalezas: o outro lado do morar bem. 

Tese de Doutorado não-publicada, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

Resumo 

A intensificação do medo da cidade e dos espaços geridos a partir deste sentimento vem 

contribuindo para uma desigualdade socioespacial cada vez maior, além do rápido 

crescimento do mercado de proteção. Os condomínios residenciais surgem como uma 

possível solução ao problema. Trata-se de uma tipologia habitacional em expansão em 

todo mundo e são vistos, especialmente pela classe média urbana, como espaços 

propiciadores de qualidade de vida e segurança. No Brasil, especialmente nas grandes 

cidades, a busca por qualidade de vida apresenta conexão direta com o desejo por 

segurança traduzido através do controle do espaço (uso de muros altos, portões, 

portaria, câmeras de vigilância) e das pessoas que o utilizam. Investigar como as diversas 

categorias de moradores de uma área predominantemente ocupada por condomínios 

residenciais verticais percebem a dimensão socioespacial e o espaço urbano determinados 

por esse tipo de empreendimento, principalmente no tocante a questão da (in)segurança 

urbana é o objetivo dessa tese que fundamenta-se na hipótese de que, embora divulgados e 

vendidos pelo marketing como “lugares seguros”, “sinônimos de bem-estar” e 

“incentivadores da vida em comunidade”, a moradia nestes condomínios não promove, e até 

inibe, as relações sociais, contribuindo para o isolamento socioespacial e consequente 

enfraquecimento social. Trata-se de uma pesquisa que procura atender às premissas da 

psicologia ambiental voltada para a compreensão dos estudos pessoa-ambiente, 

valorizando o uso de diferentes métodos (pesquisa documental, observações e 

entrevistas em grupo - técnica de grupo focal com utilização de recursos fotográficos), o 

foco em problemas atuais da cena urbana e o conhecimento obtido em psicologia social. 

 

Palavras-chave: padrão de moradia, insegurança urbana, condomínio residencial, 

isolamento socioespacial, senso de comunidade. 
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Barros, T. F. G. de. (2012). Living (together) in Strengths: the other side of living well. 

Unpublished Doctoral Thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

Abstract 

The intensification of the fear in the city and in the spaces controlled by this feeling has 

contributed to a growing socio-spatial inequality, and the rapid growth of market 

protection. The residential condos emerge as a possible solution to the problem. This is 

a housing typology expanding worldwide which is seen, especially by the urban middle 

class, as enablers of quality of life and safety. In Brazil, especially in large cities, the 

quest for quality of life is directly connected with the desire for security translated 

through space control (use of high walls, gates, entrance hall, security cameras) and 

people who use it. This thesis aims at investigating how the different categories of 

inhabitants of an area predominantly occupied by vertical residential condos realize the 

socio-spatial dimension and the socio-urban space determined by this type of 

development. It especially takes into consideration the issue of urban insecurity, based 

on the assumption that, although published and sold by marketing as “safe places”, 

“synonym of welfare” and “supporters of community life”, the living in these condos, 

may even inhibits, social relationships, contributing to socio-spatial isolation and 

consequent social weakness. This is a survey that seeks to meet the assumptions of 

Environmental Psychology towards the comprehension of person-environment studies, 

emphasizing the use of different methods (desk research, observations of and group 

interviews, focus group technique using photographic resources), as well as the focus on 

current problems of the urban scene and the knowledge gained in Social Psychology. 

 

Keywords: Housing standard, urban insecurity, residential condos, socio-spatial 

isolation, sense of community. 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A EXPERIÊNCIA DO LUGAR COMO UM TEMA 

PERTINENTE À PSICOLOGIA SOCIAL 

[...] a cidade é algo mais do que um amontoado de homens 
individuais e de conveniências sociais, ruas, edifícios, luz elétrica, 

linhas de bonde, telefones etc., algo mais também do que uma 

mera constelação de instituições e dispositivos administrativos – 

tribunais, hospitais, escolas, polícia e funcionários civis de vários 

tipos. Antes, a cidade é um estado de espírito, um corpo de 

costumes e tradições e dos sentimentos e atitudes organizadas 

inerentes a esses costumes e transmitidos por essa tradição. Em 

outras palavras, a cidade não é meramente um mecanismo físico e 
uma construção artificial. Está envolvida nos processos vitais das 

pessoas que a compõem, é um produto da natureza, e 

particularmente da natureza humana. 

Robert Park 
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A arquitetura como construir portas de abrir;  

ou como construir o aberto;  

construir, não como ilhar e prender,  

nem construir como fechar secretos;  

construir portas abertas, em portas;  

casas exclusivamente portas e teto.  

O arquiteto: o que abre para o homem  

(tudo se sanearia desde casas abertas)  

portas por-onde, jamais portas-contra;  

por onde, livres: ar luz razão certa. 

(Melo Neto, 1994 -  

originalmente publicado em 1965). 

Ao começar a redigir esta introdução tinha na mente o famoso poema de João 

Cabral: Fábula de um arquiteto. Um dos versos sugere muita coisa com poucas 

palavras: “portas por-onde, jamais portas-contra”. Um bom arquiteto deseja em sua vida 

profissional apenas projetar espaços que tenham „portas por-onde‟, portas que dêem 

passagem, que levem a outros espaços, que permitam novas possibilidades.  

Mas o que fazer se as portas atuais não permitem essa passagem? Deparamo-nos 

constantemente com „portas-contra‟ e janelas cada vez menores que nos possibilitam 

enxergar paisagens tristes. É difícil ser arquiteto num país com tantas desigualdades: os 

pobres não têm direito sequer a uma janelinha para o exterior. As portas e as janelas de 

nossas casas exteriorizam para o mundo o que nós somos... E se essas portas-contra 

ainda têm grades, cadeados, muros de proteção: o que dizer dessa sociedade? 

De uma forma geral, as pessoas ficam surpresas quando descobrem que ingressei 

num programa de doutorado em psicologia, afinal, sou arquiteta de formação. Muitas 

delas não compreendem a necessidade de interdisciplinaridade entre essas áreas do 

conhecimento. Minha graduação em arquitetura possibilita o meu papel de cidadã 

engajada na sociedade, pois me permite identificar, analisar e desenvolver um juízo 
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acerca dos problemas existentes no espaço em que vivo. Sempre enxerguei a profissão 

com o olhar social, do arquiteto que busca satisfazer as necessidades do homem, 

tentando compreender seus anseios e vontades. Sempre desejei ser o arquiteto da fábula 

do João Cabral... Aquele que só projeta espaços com „portas por-onde‟. Afinal, o 

espaço, enquanto propiciador de encontros ou gerador de relações sociais, constitui-se 

como elemento de inclusão ou exclusão social. Assim, o profissional de arquitetura 

enquanto idealizador de espaços agradáveis torna-se figura essencial à tentativa de 

solucionar a atual situação caótica que envolve as metrópoles mundiais. 

A arquitetura enquanto atividade humana existe desde que o homem passou a se 

abrigar das intempéries. Uma definição mais precisa da área envolve todo o design do 

ambiente construído pelo homem, o que abarca desde o desenho de mobiliário até o 

desenho da paisagem e da cidade, passando pelo projeto de edificações (considerada a 

atividade mais comum dos arquitetos). O trabalho do arquiteto envolve, portanto, toda a 

escala da vida do homem, desde a manual até a urbana. De uma forma geral, diz-se ser 

arquitetura a arte ou técnica de projetar e edificar o ambiente habitado pelo ser humano, 

ou seja, quando se fala em arquitetura, dentre muitas outras coisas, fala-se da 

organização do espaço. 

Não existe, portanto, arquitetura sem espaço, pois este é sua matéria prima. Cabe 

à sociedade a competência de transformar o espaço ao apropriar-se dele, passando a 

estabelecer relações de poder sobre sua base física. Esse processo é mediado pelas 

práticas sociais que controlam, gerenciam e atuam ativamente sobre o espaço. A esse 

respeito, Tuan (1980) foi bastante feliz com a criação do termo topofilia, que evoca bem 

os laços afetivos dos seres humanos com o ambiente físico. Afinal, como o autor bem 

afirma, “o meio ambiente pode não ser a causa direta da topofilia, mas fornece o 
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estímulo sensorial que, ao agir como imagem percebida, dá forma às nossas alegrias e 

ideais” (Tuan, 1980, p. 129). As ideias de Tuan somam-se ao pensamento de Hall 

(1977): “o homem e suas extensões constituem um sistema inter-relacionado. É um erro 

agir como se os homens fossem uma coisa e sua casa, suas cidades, sua tecnologia, ou 

sua língua, fossem algo diferente...” (Hall, 1977, p. 166). Assim, considero que analisar 

o ambiente habitado pelo homem é uma tarefa complexa, pois envolve não apenas 

estudos na área de arquitetura, mas também em áreas correlatas, e este é o caso da 

psicologia. 

Muitos trabalhos têm sido executados dentro desta interdisciplinaridade (Del 

Rio, Duarte e Rheingantz, 2002; Tassara, 2001; Muir e Rance, 1995), todavia, as 

(inter)relações entre as ciências sociais e a arquitetura, embora reconhecidamente 

necessárias, não têm sido fáceis. É evidente a necessidade de trabalharmos a 

(inter)relação pessoa-ambiente, todavia os estudos e pesquisas mostram que os 

elementos envolvidos nesta matemática continuam sendo tratados individualmente. 

Dentro deste universo, age a psicologia ambiental, área do conhecimento que 

mantém interface com outras áreas de estudo (arquitetura, urbanismo, geografia, 

sociologia e antropologia urbana, ergonomia, entre outras), cujo objetivo principal é 

estudar a relação recíproca entre comportamento e ambiente físico (seja este construído 

ou natural).  

A escolha pela interdisciplinaridade foi tomada a partir de uma evidência que 

muito me incomodava. Ao observar a cidade contemporânea (de uma forma geral), 

independente de sua situação geográfica, três elementos presentes no seu cenário urbano 

me chamavam atenção: a insegurança urbana, o padrão de moradia emergente e o 



22 

 

 

isolamento socioespacial a que seus moradores submetiam-se. Uma questão me 

sufocava: será que existe alguma relação entre esses elementos? 

No início de 2006, ao mostrar minhas pretensões ao meu possível orientador de 

tese de doutorado, ele me falou que eu precisava enxergar a questão por outro ponto de 

vista e me pediu para ser mais positiva ao tratar sobre esta temática. Confesso que esta 

provocação não foi de fácil entendimento. Em 2009, após o nascimento da minha 

primeira Ana, passei a compreender a solicitação de meu orientador. O que aconteceu 

comigo? Durante o tempo estabelecido da licença-maternidade, fiquei em casa e passei 

a vivenciar o dia a dia do meu lugar de morar. Enxerguei as relações e interações que 

aconteciam a minha volta e pude perceber que o medo e a insegurança urbana realmente 

transformavam o comportamento das pessoas, mas havia algo maior por trás dessa 

constatação: o atual padrão de moradia da classe média (condomínios residenciais 

fechados, em especial o vertical), numa perspectiva de insegurança urbana, favorecia o 

isolamento socioespacial de seus moradores. Esta constatação perante o meu lugar de 

morar me trouxe profunda tristeza e me fez escolher mudar de atitude, pois não desejava 

que minha filha compreendesse erroneamente o que seria „viver bem‟. 

A partir desta relato, espero ter deixado claro que a relação pessoa-ambiente, ou 

psicologia e arquitetura permeará todo este trabalho. 

Insegurança urbana, padrão de moradia e isolamento socioespacial têm sido alvo 

de investigações no Brasil e no mundo. Entretanto, essas pesquisas analisam esses 

elementos de forma individual, ou, no máximo, enxergam a possibilidade de relação 

entre dois deles. 

Não consigo enxergar esses elementos separadamente. Como analisar o padrão 

de moradia de uma determinada cidade sem observar os problemas de ordem social, 
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política e econômica que seus habitantes enfrentam? Será possível perceber o espaço 

físico sem ter conhecimento das atitudes e comportamento das pessoas que o utilizam? 

No estudo da relação ambiente-comportamento, torna-se imprescindível considerar 

como o indivíduo vê, percebe, sente e habita o espaço. Enfim, é necessário compreender 

o homem enquanto agente transformador do seu espaço de vida. 

Expondo de forma mais particular, o objetivo central desta tese é investigar 

como as diversas categorias de moradores de uma área predominantemente ocupada por 

condomínios residenciais verticais (enquanto espaços de morar fechados voltados à 

população de classe média brasileira), percebem a dimensão socioespacial e o espaço 

urbano determinados por esse tipo de empreendimento, principalmente no tocante à 

questão da (in)segurança urbana. 

Escrever sobre a cidade e suas nuances não é tarefa inusitada, porém, desnudá-la 

sob o ponto de vista da psicologia parece ser, no mínimo, algo surpreendente. 

Entretanto, abordar a temática urbana estando inserida na psicologia social é de certa 

forma escrever sobre sua própria origem. Afinal, a área nasceu e se converteu em um 

campo relevante devido aos problemas e/ou fenômenos surgidos na cidade, pois era 

necessário compreender a heterogeneidade, a diversidade e os conflitos existentes no 

espaço das novas relações sociais. A era da industrialização promoveu a ruptura do 

mundo social: os grupos sociais clássicos foram substituídos por um modelo de 

organização social em grande escala. Desta maneira, o homem precisou (re)aprender 

novos padrões de relações sociais que tinham na cidade o seu palco de atuação. 

Da fusão entre ação e lugar/espaço onde esta ocorre, surge a experiência 

humana. Todas as sensações, lembranças, sentimentos passados e presentes estão 

ligados a esta experiência individual, que, por sua parte, decorre do espaço onde se 
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desenvolveu. Assim, percebe-se que somos os espaços onde já estivemos, somos os 

lugares que já percorremos. 

A psicologia ambiental fundamenta-se na ideia de que homem e espaço são um 

par dialético: complementam-se e contrapõem-se numa relação direta. Vale salientar 

que o espaço presente nesta relação não se resume apenas ao ambiente físico, mas, 

como já foi salientado, ao ambiente repleto de todas as suas propriedades sociais, 

culturais e históricas. Um espaço carregado de significados; sendo muitos destes de 

ordem cognitiva e comportamental do indivíduo. 

A psicologia ambiental tem interesse tanto no contexto quanto na forma de 

apropriação do espaço pelos indivíduos que o habitam e nele convivem e, apesar de 

alguns de seus estudos terem fundamentação em pensamentos bastante antigos, é 

considerada uma disciplina muito recente (surgiu na década de 1970) e tem enfrentado 

incontáveis problemas para ser definida. Entre as suas definições, encontramos: a 

psicologia ambiental como estudo das relações e interações pessoa-ambiente físico; a 

psicologia ambiental como estudo das relações e interações pessoa-ambiente construído 

(mais específico dentro da espacialidade física); a psicologia ambiental como estudo das 

transações entre ações e experiências humanas e os aspectos sociofísicos do espaço. 

Pelas definições, pode-se notar que quase todas enfatizam a relação do indivíduo 

com o meio ambiente, e, como abordado anteriormente, esse ambiente pode ser natural 

ou construído, conforme afirmam Fischer, Bell e Baum (1984, apud Günther e 

Rozestraten, 2004).  

A cidade do Recife, considerada a capital do nordeste do país na atualidade, foi 

o espaço construído analisado nesta tese. Apesar de sua importância econômica na 

região nordeste do Brasil, a informação mais lembrada quando se fala sobre o Recife e 
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Região Metropolitana (RMR), infelizmente, diz respeito a sua posição de destaque no 

ranking das cidades com maior índice de criminalidade do país.  

Analisar a cidade do Recife, em sua dimensão socioespacial, implica 

compreender seu estado dinâmico: a cada novo dia mais espaços públicos são 

apropriados e privatizados, os processos de condominização e favelização crescem e 

ganham proporções de desordem e a verticalização já é marca registrada da região. 

Nesse contexto, analiso a moradia nos condomínios residenciais verticais em 

Recife, buscando saber quando este novo padrão foi instalado e qual seu nível de 

relação com a insegurança urbana tão presente na cidade. A análise dos discursos de 

moradores do bairro de Boa Viagem, coletados através da realização de entrevistas de 

grupo focal, é uma alternativa válida para responder à pergunta central que dá título a 

esta tese: habitar estas fortalezas tem nos afastado do convívio com o outro?  

A relação (in)segurança urbana x padrão de moradia x isolamento socioespacial 

foi analisada sob a ótica da interdisciplinaridade que permeia a psicologia ambiental. 

Em busca de uma sequência lógica, o trabalho foi dividido em seis capítulos.  

O primeiro capítulo fará o leitor visualizar a teoria-base da tese. Trago a 

temática para o campo da psicologia, onde realizo uma contextualização acerca do lugar 

de morar (dando especial atenção ao final do século XX e transição para o século XXI); 

defino senso de lugar, apego ao lugar, identidade de lugar, senso de comunidade e como 

tais teorias podem fazer diferença na compreensão do “morar bem”. Também neste 

capítulo, explico o que é comunidade enquanto lugar, diferenciando-a da comunidade 

enquanto rede social.  

No capítulo seguinte, a discussão acerca do lugar de morar ganha novos 

elementos: medo social e (in)segurança urbana. Como esses dois componentes 
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interferem nos atuais espaços de morar e nas atitudes dos que habitam essas novas 

estruturas urbanas? Explico o fenômeno da arquitetura do medo e discuto como ficam 

as comunidades num mundo tão perverso. Nesse capítulo também apresento as teorias 

de controle socioespacial que geraram tantos novos modelos/padrões de arquiteturas do 

morar no mundo que busca segurança e proteção diariamente. 

O terceiro capítulo traz à tona a discussão acerca dos condomínios. Apresento os 

diversos tipos de condomínios e, em seguida, faço uma breve descrição do processo de 

urbanização da cidade do Recife com relação ao surgimento dos condomínios 

residenciais, trazendo dados estatísticos da cidade do Recife (mais especificamente do 

bairro de Boa Viagem) em relação à habitação, violência e medo do crime. Em seguida, 

descrevo e analiso o condomínio residencial vertical em Recife, cuja concepção traz 

elementos importantes a serem estudados, como o espaço coletivo/comum cada vez 

mais associado a clubes e resorts e, ao mesmo tempo, repleto de elementos que 

aprisionam os moradores, deixando-os isolados socioespacialmente. 

A proposta do estudo, os objetivos e os pressupostos da pesquisa são 

apresentados no quarto capítulo, que também abarca os procedimentos metodológicos 

utilizados no desenvolvimento do presente documento. Em seguida, desenvolvo dois 

estudos: o primeiro busca compreender como o condomínio residencial vertical tornou-

se o padrão de moradia mais procurado pelos recifenses; o segundo estudo procura 

responder se o padrão de moradia a que os recifenses têm se submetido provocam o 

isolamento socioespacial, diante de um cenário de insegurança urbana que a cidade tem 

enfrentado. A metodologia empregada em cada um desses estudos (analise documental 

e utilização da técnica de grupos focais em pesquisa qualitativa) bem como a escolha 

pela abordagem multimétodos também são explicados ao longo deste capítulo. 
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O quinto e sexto capítulos trazem as análises dos dados coletados nos estudos 1 

e 2 e levantam vários pontos de discussão acerca das informações recolhidas. 

Por fim, a seção Notas Finais apresenta o fechamento da questão da pesquisa, 

trazendo reflexões possíveis acerca da temática que, por sua natureza exploratória, 

levanta diversos outros motes dignos de investigações adicionais. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

O LUGAR DE MORAR 

Nós temos usado a palavra „habitar‟ para indicar a relação total 
homem-meio. […] Quando o homem habita, ele está 

simultaneamente locado no espaço e exposto a um certo caráter 

ambiental. As duas funções psicológicas envolvidas podem ser 

chamadas “orientação” e “identificação”. Para ganhar o suporte 

existencial o homem tem que ser capaz de orientar-se; ele tem que 

saber onde ele está. Mas também ele tem que identificar-se com o 

meio, isto é, ele tem que saber como ele está num certo lugar. 

Christian Norberg-Schulz 
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O conceito de lugar não é novo e seu estudo não constitui privilégio único de 

uma única disciplina. Ele adquiriu múltiplas interpretações ao longo do tempo, 

conforme o campo de conhecimento (antropologia, arquitetura, filosofia, geografia, 

psicologia, sociologia, urbanismo) utilizado na exploração de sua aproximação teórica. 

Ao longo da linha do tempo, diversos pensadores já estudavam o lugar, buscando 

compreender seus significados e nuances (Gomes, 1997).  

Segundo Abbagnano (2007, p. 632), a palavra lugar vem do latim e significa 

“Lócus (...). Situação de um corpo no espaço”. Ainda de acordo com a supracitada obra, 

há duas doutrinas do Lugar. A primeira é de autoria de Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.). 

Trata-se da obra intitulada Física (composta por oito livros - divididos em capítulos), 

que apresenta uma das mais antigas definições de lugar. O livro IV de sua coletânea 

trata os pressupostos do movimento: o lugar, o vácuo e o tempo. Aristóteles comparou o 

lugar a um recipiente imóvel ou um vaso: “o limite imóvel e mais íntimo que o 

circunda” é o lugar inicial de um corpo. Ao contrário do espaço, que é um volume que 

coexiste com um corpo, o lugar é a fronteira, ou superfície. Alguns séculos depois, 

Descartes, através de sua obra Princípios Filosóficos, buscou um aprimoramento do 

conceito introduzido por Aristóteles afirmando que além de delimitar o corpo, o lugar 

deveria ser também definido em relação à posição de outros corpos. Esta seria a 

segunda doutrina.  

Em acréscimo às definições de lugar apresentadas anteriormente, Caldas Aulete 

(1964) assume que “lugar é uma parte do espaço que qualquer corpo ocupa (...) a terra, 

povoado, pequena aldeia, localidade, paradouro (...) residência”. Mas também seria 

“ponto do espaço ou de terreno conveniente ou próprio para alguma coisa”.  
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Ferreira (2001) afirma: “1. Espaço ocupado; sítio. 2. Espaço. 3. Sítio ou ponto 

referido a um fato. 4. Esfera, ambiente. 5. Povoação, localidade, região ou país”.  

De acordo com Bezerra (2000), o conceito de lugar tem sua origem na Geografia 

Humanística. Leite (1998) afirma que, para os seguidores da geografia humanística, o 

lugar é principalmente um produto da experiência humana. A autora evidencia suas 

ideias a partir das citações de Relph (1979): “(...) lugar significa muito mais que o 

sentido geográfico de localização. Não se refere a objetos e atributos das localizações, 

mas a tipos de experiência e envolvimento com o mundo, a necessidade de raízes e 

segurança” e Tuan (1983) ressalta que : “lugar é um centro de significados construído 

pela experiência”.  

Trata-se na realidade de referenciais afetivos os quais desenvolvemos ao longo 

de nossas vidas a partir da convivência com o lugar e com o outro. Eles são carregados 

de sensações emotivas, principalmente porque nos sentimos seguros e protegidos 

(Mello, 1991); ele tanto nos transmite boas lembranças quanto a sensação de lar (Tuan, 

1980; Buttimer, 1985a). Nas palavras de Buttimer (1985b, p. 228), “lugar é o somatório 

das dimensões simbólicas, emocionais, culturais, políticas e biológicas”. Lugar constitui 

a dimensão da existência que se manifesta através “de um cotidiano compartido entre as 

mais diversas pessoas, firmas, instituições–cooperação e conflito são a base da vida em 

comum” (Santos, 1997). Trata-se de um conceito que nos remete à reflexão de nossa 

relação com o mundo.  

Segundo Campos e Yávar (2004), é necessária a existência de três elementos 

para que o lugar possa existir: indivíduo, coletividade e espaço físico construído em que 

habitam. Assim, segundo a opinião desses autores, pode-se concluir que o lugar surge 

das práticas coletivas e das experiências vividas nas relações sociais do cotidiano. 
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Carlos (1994), Jacobs (2000), Santos (1988), F. dos Santos (1985), Tuan (1983), entre 

outros, também entendem o lugar como produto das diversas práticas coletivas.  

Carlos (2007) afirma que o lugar só se realiza no plano das experiências vividas, 

sendo produto das relações humanas. Em “O lugar no/do mundo” conceitua o lugar 

como: 

O lugar é a base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade habitante - 

identidade - lugar. A cidade, por exemplo, produz-se e revela-se no plano da vida e 

do indivíduo. Este plano é aquele do local. As relações que os indivíduos mantêm 

com os espaços habitados se exprimem todos os dias nos modos do uso, nas 

condições mais banais, no secundário, no acidental. É o espaço passível de ser 

sentido, pensado, apropriado e vivido através do corpo (2007, p. 17). 

Produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido por relações sociais 

que se realizam no plano do vivido e que garante a construção de uma rede de 

significados e sentidos que são tecidos pela história e cultura civilizadora 

produzindo a identidade, posto que é aí que o homem se reconhece, porque é o lugar 

da vida (2007, p. 22). 

O homem percebe os lugares através dos sentidos. Essa é a ideia central da 

autora. O bairro, a praça, a rua... Estes seriam os lugares explicitados nas entrelinhas do 

texto de Carlos (2007). Ou seja, uma área da cidade reconhecida pelos usuários nas 

relações de vizinhança das práticas do dia a dia.  

Carlos Nelson F. dos Santos (1985) apresenta uma linha de raciocínio 

semelhante ao de Carlos (2007). Ele analisa fatos cotidianos de pessoas que usam locais 

públicos (através de observações, entrevistas, fotografias e croquis) e assume, ao final 

de suas interpretações, que a rua é mais do que uma via ou caminho. Trata-se de “um 

universo de múltiplos eventos e relações”. 

Percebe-se claramente que os dois autores em evidência partilham a ideia de 

que, para descrever um lugar, deve-se levar em conta a forma como este é utilizado, 

quais as práticas cotidianas que são desenvolvidas em seus ambientes. 
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Outro autor que faz considerações importantes acerca do „lugar‟ é Milton 

Santos. De acordo com seu pensamento, as relações estabelecidas no cotidiano, 

decorrentes da proximidade entre os indivíduos na escala do lugar, podem gerar 

solidariedade e reforçar laços culturais. 

O lugar seria então o palco da manifestação das formas mais espontâneas e 

criativas de solidariedade, onde o papel da vizinhança (movida pela afetividade e 

paixão) se impõe à racionalidade única, criando-se assim novos significados. 

Contudo, a relação de afetividade que os indivíduos desenvolvem com o lugar 

onde habitam só acontece por conta de interesses repletos de intencionalidade. Afirmo 

isto com base em Relph (1979), que garante que os lugares só adquirem identidade e 

significado através da intenção humana e da relação existente entre tais intenções e suas 

próprias características (atributos físicos e atividades desenvolvidas neste lugar). E por 

que isto ocorre? Tuan (1983) esclarece de forma clara e sucinta este questionamento. 

Segundo o autor, o lugar é uma criação humana para propósitos humanos. 

Corroborando com as ideias dos geógrafos e demais autores já mencionados, 

Norberg-Schulz (1980, p. 06), arquiteto norueguês, afirma: “O lugar é a concreta 

manifestação do habitar humano”. Para ele, o lugar é mais do que uma localização 

geográfica, ou seja, mais do que um simples espaço. Após reflexões acerca dos 

conceitos de lugar trazidos neste documento, apreendo o conceito de lugar em 

concordância com o arquiteto citado anteriormente.  

Contudo, até agora estamos falando de lugar num sentido maior da palavra, em 

oposição e complemento ao sentido de espaço. Ou seja, acredito e trabalho com a ideia 

do lugar ser um recorte afetivo do espaço. O espaço é algo mais abstrato, maior em 

escala. Ele se torna lugar à medida em que o conhecemos melhor e lhe conferimos 
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valor, ou seja, ganha significado em razão da simples presença do homem, seja para 

acomodá-lo fisicamente, como o seu lar, seja para servir como palco para as suas 

atividades, doando-lhe funções e atribuindo-lhe sentimentos. Em consonância com o 

pensamento dos geógrafos humanistas, essa disposição que o ser humano possui de 

desenvolver algum tipo de sentimento em relação ao lugar de morar foi definida por 

Tuan (1980) como Topofilia. Para este mesmo autor (1983), lugar é um local ao qual se 

atribui valor e onde são satisfeitas as necessidades biológicas relacionadas à 

alimentação, água, descanso e procriação. E qual o lugar que está mais relacionado a 

todas estas atividades? Qual lugar é a concreta manifestação do habitar humano? 

O lugar de habitar ou lugar de morar é o espaço do cotidiano, o lugar do 

repouso, locus da reprodução social que estabelece a conexão homem-meio urbano 

citadino. A conformação do lugar de morar ou espaço residencial depende de como seus 

usuários percebem e utilizam seus ambientes, doando-lhes significados e valores. 

Todavia, esta relação é uma via de mão dupla, uma vez que o espaço também modela o 

indivíduo que o ocupa, alterando seu comportamento diário. 

Sobre este Lugar de morar, Tuan (1983, p. 152) assevera: “Os lugares íntimos 

são lugares onde encontramos carinho, onde nossas necessidades fundamentais são 

consideradas e merecem atenção sem espalhafato”. O lugar de morar é sempre 

relacionado aos sentimentos e sensações que provoca. Ele significa uma pausa no nosso 

movimento diário. Tuan (1983, p. 153) complementa seu pensamento afirmando que 

“todos os animais, incluindo os seres humanos, descansam em uma localidade porque 

ela atende a certas necessidades biológicas”. 

A palavra “habitar” tem como definição na língua portuguesa: “1. Ocupar como 

residência; residir. 2. Tornar habitado. 3. Ter hábitat em. T.c. 4. Habitar. 5. Morar (com 
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alguém)” (Ferreira, 2001: 359). Já o verbo “residir” apresenta como algumas de suas 

definições: “2. Acontecer; estar presente; […] 3. Achar-se; ser; estar” (Ferreira, 2001: 

601). Estar presente, achar-se, ser e estar, neste contexto, refere-se ao homem e a sua 

capacidade de habitar (habitabilidade).  

Para Malard (2002), Leite (2003) e outros autores, a habitabilidade existe 

quando o “morar” ou o “habitar” é a forma experiencial do “sentir-se em casa”. Morar, 

sinônimo de habitar, é a fundamental característica do homem como ser-no-mundo: 

significa muito mais que estar sob um abrigo, é estar enraizado num lugar seguro e 

pertencer a este lugar. Assim, a edificação que o homem habita, seja habitando para 

residir, estudar, divertir ou trabalhar, deve possibilitar que a relação com o “morar” 

ocorra e seja plenamente experimentada. Dentro desse contexto, não posso esquecer as 

palavras de Le Corbusier (1923) de que “a house is a machine for living in”. Sua sábia 

expressão passa o entendimento de que a casa deve possuir todos os requisitos e 

acessórios para fazê-la eficiente como lugar de morar.  

Voltando à questão habitar x residir, assume-se que a residência corresponde ao 

arquétipo da habitação. Trata-se de um termo que normalmente é empregado por 

especialistas para ser referir genericamente ao ato de morar e às suas várias 

possibilidades e configurações, enquanto a casa é entendida como o objeto da moradia. 

Esta, segundo Tuan (1983), está repleta de objetos comuns, que conhecemos através do 

uso, mas não lhes prestamos atenção assim como fazemos com as obras de arte, já que 

são quase uma parte de nós mesmos, estando muito próximos para serem vistos.  

Já o vocábulo lar, ainda que possa ser considerado um sinônimo da palavra 

casa, apresenta uma conotação mais afetiva e pessoal; o lar é um lugar íntimo. É a casa 

vista como o lugar próprio de um indivíduo, onde a parte mais significativa da sua vida 
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pessoal se desenvolve. Embora os adventos do mundo moderno estejam, em muitos 

momentos, afastando o homem de sua casa (ele passou a vivenciar longos períodos do 

dia fora de casa: trabalho, lazer, circulação na cidade), o lar sempre foi considerado uma 

referência de identidade para o sujeito. Neste sentido, a ideia de casa também se associa 

à ideia de família, de tal forma que a palavra costuma ser tradicionalmente usada com 

este significado.  

Resumindo o que foi exposto, a casa sugere ser mais que um abrigo: é o lugar 

que proporciona segurança física, satisfação de necessidades de subsistência, status, 

renda eventual, dentre outros. Assim, seu conceito passa a ser entendido como o espaço 

habitável, individual e coletivo, necessário à satisfação das exigências básicas e 

aspirações dos moradores, incluindo não só a unidade habitacional, mas também os 

equipamentos e serviços urbanos necessários ao atendimento daquelas exigências. O 

propósito da arquitetura é justamente garantir que o lugar de morar se desenrole em 

circunstâncias ideais. 

1.1  Evolução da Arquitetura do Morar 

Analisar a evolução das formas de morar e dos modos de vida correspondentes a 

cada período na história nos ajuda a perceber as características espaciais e funcionais da 

habitação, bem como as transformações decorrentes das mudanças de comportamento e 

perfil do grupo social que a utiliza para este fim. 

O conceito de casa como propriedade privada de um indivíduo ou núcleo 

familiar surgiu à medida que as sociedades antigas evoluíram, sendo parte de um 

processo lento e de diversas manifestações. Entretanto pode-se afirmar que as 

democracias greco-romanas foram de fundamental importância neste processo, 

estabelecendo modelos de urbanidade que permanecem vivos até os dias atuais.  
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Ao longo do tempo as funções da casa sofreram algumas mudanças. Por 

exemplo: na época medieval (século XIV até XVI), a casa abrigava as funções de 

trabalho e moradia, ou seja, “a casa medieval era um lugar público e não privado”, 

como afirmou o arquiteto Witold Rybczynski (1987). Já o século XVIII trouxe a 

desvinculação dos espaços de trabalho e moradia, fato que trouxe mudanças para vida 

de todos, uma vez que a questão casa-trabalho sempre teve importância na estruturação 

das cidades e da família, enquanto unidade social básica. 

Segundo Chartier (1991), na sociedade industrial, os exemplares residenciais não 

mais abrigavam a área para o trabalho e eram ocupadas por indivíduos de uma mesma 

família nuclear (ligados por laços consanguíneos estreitos). Nesta mesma época, os 

homens passam a viver na esfera pública e as mulheres, na privada. Assim, o modelo de 

habitação voltado para a classe média passou a ser a casa urbana dividida em recintos 

organizados em setores (os de prestigio, de intimidade e de rejeição): as salas, sempre 

privilegiadas, situadas em locais nobres da casa (mais ventiladas, maiores); as cozinhas, 

banheiros e quartos de empregados (áreas de rejeição), situadas em áreas pouco 

ventiladas e os cômodos íntimos, situavam-se de forma mais recuada, distantes do olhar 

das visitas. Já as casas voltadas para a camada mais popular não apresentavam 

ambientes com funções específicas. Isto não garantia qualquer privacidade aos 

moradores.  

A segunda metade do século XIX trouxe inovações na construção civil, a partir 

da edificação de vários conjuntos habitacionais para a classe operária. Conforme 

estudos de Guerrand (1991), este fenômeno ocorreu especialmente em terras francesas.  

Em fins do século XIX e início do século XX, as cidades começavam a 

apresentar características de concentração urbana, as formas de morar e os exemplares 
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de moradia pós-guerra despontaram de maneira distinta em vários países: na França, a 

preocupação era com o preço dos alugueis; a Inglaterra preocupava-se com o modelo da 

casa individual; a Alemanha preocupou-se mais com o surgimento das relações sociais 

emergentes.  

A realidade brasileira não foi muito diferente dos países descritos acima. Nas 

primeiras décadas do século, em São Paulo, alguns industriais começaram a ver nos 

pequenos conjuntos de casas operárias a possibilidade de manter os trabalhadores mais 

perto do local de trabalho. Passaram a construir conjuntos de casas de vários tamanhos e 

tipologias, destinados aos seus empregados. Surgiam então, as vilas operárias. Mesmo 

assim, na década de 1920, o operário continuou a residir precariamente em casas 

alugadas, pois eram poucas as casas próprias, e assim mesmo de estrangeiros e nos 

bairros fabris. Os muito pobres e sem qualquer qualificação habitavam os cortiços. 

Tinham área mínima, ocupavam as periferias dos lotes e as instalações sanitárias eram 

coletivas e situavam-se na área comum (o que propiciava a contaminação e 

disseminação de epidemias – doenças físicas e morais). Nesta mesma década, surgiram 

os apartamentos, edificações de vários pavimentos, com algumas unidades por andar. O 

novo modelo de habitação causou grande resistência, vencida após verdadeira 

doutrinação do futuro morador sob o conceito de “palacete empilhado”. 

Em meados da década de 1940, a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial 

estabeleceu a cultura norte-americana como novo referencial de costumes para as 

sociedades mecanizadas que buscavam modernização. Seguíamos não mais um padrão 

europeu de vida e consumo. Os grandes centros urbanos do país (São Paulo, Rio de 

Janeiro) passaram por transformações e renovações urbanas. A Lei do Inquilinato (com 

versões promulgadas até o ano de 1964) exerceram ampla influência na transformação 
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da produção de habitações para as classes média e baixa. Enquanto isso, o marketing 

imobiliário promovia loteamentos periféricos que exploravam o sonho da casa própria. 

Mas esta ideia só foi vista com bons olhos porque era a única saída: construir sua 

própria casa (mesmo que aos poucos) em loteamentos distantes da zona já urbanizada. 

Com o passar dos anos, tais loteamentos foram recebendo investimentos e 

melhoramentos e as periferias transformaram-se em bairros de uma cidade desordenada. 

É importante ressaltar que nessas residências das classes trabalhadoras havia o 

isolamento do cômodo íntimo (quarto, sempre mínimo em área construída) e a 

evidência do ambiente de estar, constantemente confundido com a cozinha. Enquanto 

isso, os mais favorecidos têm suas habitações, sobretudo apartamentos, caracterizadas 

por outro tipo de superposição: estar e lazer coabitando com o dormir e o sofá-cama 

simbolizando essa classe (Lemos, 1989).  

Por volta das décadas de 1950 e 1960, a informatização começa a dar sinais de 

um desenvolvimento capaz de permitir-lhe suceder à mecanização. Carlos Lemos, em 

1989, afirmava que naquela época, a televisão seria a responsável pelas grandes 

mudanças na vida íntima das famílias, alterando a organização espacial das residências. 

Hoje, temos muitos outros aparatos eletrônicos e digitais capazes de modificar o 

cotidiano das pessoas dentro de suas casas. Diferentemente da sociedade industrial, a 

sociedade em busca da informação, na nossa sociedade (aqui chamarei de digital), a 

informação vai atrás dos indivíduos, e o espaço físico que estes ocupam no momento 

desse encontro, pouco importa. 

A partir de meados do século XX, a evolução da arquitetura do morar pode ser 

discutida como evolução tipológica do apartamento, tipologia aceita como solução usual 

nos centros urbanos brasileiros desde a década de 1920 e que não sofreu alterações 
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essenciais, entretanto vem gerando possibilidades de habitação para novos grupos 

domésticos (famílias mono e pluri-parentais, uniões livres - incluindo casais 

homossexuais, grupos coabitando sem laços conjugais ou de parentesco entre seus 

membros, muitos solteiros, entre outros). 

Segundo estudos de Tramontano e Villa (2000), nas regiões metropolitanas, 

onde a concentração de novos perfis familiares é mais expressiva, a tendência massiva 

dos projetos habitacionais multifamiliares verticais data da década de 1980. Mas porque 

essa tendência de morar ganhou tanta evidência no mercado imobiliário? Isto 

certamente ocorreu por se tratar de uma aquisição lucrativa para os especuladores e uma 

saída aceitável de moradia para a classe média. Nas décadas seguintes, tivemos a 

popularização do apartamento enquanto tipologia habitacional, diminuindo de tamanho 

por diversas causas. O Brasil de tantos planos econômicos, nas décadas de 1980 e 1990, 

viu, de uma maneira geral, sua população empobrecer e isto pode ter sido uma das 

razões desta popularização. O mercado imobiliário não poderia ficar estanque a essa 

situação: tratou de oferecer unidades cada vez menores (em área) para que coubessem 

no bolso do cidadão. Com isso, tivemos o inchaço de diversos bairros dos grandes 

centros urbanos e a diminuição das áreas dos cômodos nas plantas dos imóveis (a 

dependência de empregada deixou de existir - este quarto virou uma opção dita 

reversível; a cozinha ficou cada vez menor - virou um corredor com um balcão e várias 

tomadas para eletrodomésticos numa só parede; a área de serviço ficou conjugada à 

cozinha; os banheiros também diminuíram de tamanho, bem como os quartos, e a sala 

deixou de incorporar três ambientes para apresentar apenas dois). 

Em compensação a esta perda de área das unidades habitacionais, começaram a 

surgir, inicialmente nos edifícios de alto padrão, equipamentos de uso coletivo como 
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playgrounds, piscinas, salões de festas e jogos, churrasqueiras, etc. Esse diferencial dos 

edifícios passou a ser o mote de venda das imobiliárias, já que garantia status aos 

moradores. Segundo Tramontano e Villa (2000), dois motivos pareciam estar como 

pano de fundo para essas escolhas: a primeira levava em conta o culto ao corpo, sub-

produto do individualismo que se acentuava à medida que o núcleo familiar perdia 

importância social; o outro motivo para a incorporação destes serviços foi o crescimento 

da violência urbana. Os empreendimentos passaram a adotar áreas exclusivas para 

crianças, cercadas de muros, guaritas, cercas eletrificadas, agentes de segurança, 

câmeras, numa “espiral que não parava mais de subir”, segundo palavras dos autores. 

Em pleno século XXI, independente do poder aquisitivo, grande parte dos 

moradores das grandes cidades brasileiras está confinada a estas arquiteturas de morar 

(descritas anteriormente) cada vez menores, independente de serem casas ou 

apartamentos. Tal constatação contrapõe-se à crescente demanda por privacidade dos 

membros do grupo doméstico. Outro problema é visualizado: hoje, temos móveis 

demais para espaço de menos. E esta aquisição de muitos itens do mobiliário, confirma 

a tendência a uma sobreposição “não planejada” de funções no espaço doméstico. Outra 

coisa interessante é termos o deslocamento de atividades do âmbito público para o 

privado e vice-versa: o homem, enquanto provedor, regressa para o lar, pois tem 

oportunidade de trabalhar em casa (usando internet, computador e outras ferramentas 

digitais); a mulher, antes dedicada totalmente ao lar, sai para o mundo exterior em busca 

de novas oportunidades; e algumas atividades, antes claramente domésticas, têm sido 

deslocadas para a esfera pública, como é o caso das refeições.  

As alterações citadas anteriormente irão afetar diretamente a comunicação entre 

os usuários do espaço doméstico. As novas tecnologias da comunicação e informação 
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têm permitido novas compreensões da relação espaço-tempo, bem como grandes 

mudanças nos limites entre as esferas pública e privada, que vêm combinar com o 

constante processo de privatização da vida familiar. 

De acordo com resultados divulgados pelo grupo Nomads, da USP, tomando-se 

como referência cronológica o espaço de tempo compreendido entre 1997 e 2007, 

algumas inovações podem ser percebidas nas atuais arquiteturas de morar da classe 

média urbana brasileira. A Tabela 1 apresenta essas modificações relacionadas a 

unidade habitacional, área comum e as estratégias do mercado imobiliário no curso de 

uma década.  

Tabela 1 

Alterações do lugar de morar entre 1997 e 2007 

 

Características da unidade 

habitacional 
Áreas comuns Estratégias de mercado 

o proliferação das suítes; 

o aumento médio da área das 

unidades que apresentam 1 e 

3 quartos; 

o diminuição da área da 

unidade de 4 quartos; 

o aumento das áreas das 

varandas nos apartamentos 

mais caros; 

o grande oferta de 

configurações loft e duplex 

como unidades mais caras. 

o crescente diversificação de 

equipamentos e serviços de 

uso; 

o instalação apropriada para 

suportar tecnologias de 

informação e comunicação; 

o mais vagas nas garagens, 

com exceção dos 

condomínios horizontais; 

o lançamentos que aproximam 

moradia e trabalho, 

oferecendo escritórios no 

mesmo edifício ou dentro da 

esfera coletiva do 

condomínio vertical. 

o surgimento de apartamentos 

econômicos no segmento de 

quatro quartos; 

o aumento significativo no 

número de lançamentos de 

condomínios horizontais; 

o lançamento de conjuntos 

maiores e com maior número 

de unidades para 

comercialização. 

 

Essas modificações no espaço físico dos apartamentos foram resultado de 

tendências observadas entre os meados e final da década de 1990, onde muitos 

equipamentos que antes soavam como novidades, tornaram-se acessíveis a uma parcela 

maior da população – principalmente aqueles relacionados à segurança e ao lazer. Por 
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exemplo, a existência de uma área para as crianças tornou-se algo imprescindível, além 

de aparatos que vigiem os gestos de quem entra e sai dos edifícios.  

Hoje, os novos lançamentos de edifícios de apartamentos para classe média 

costumam oferecer também saunas, duchas, salões de jogos eletrônicos para crianças e 

outro para adultos, uma confortável sala de home theater, churrasqueiras e fornos de 

pizza – são os edifícios com ares de clubes privados. Muitos deles dividem o mesmo 

lote (condomínios verticais) e oferecem até ampla área de serviços e comércio em seu 

interior. Outra categoria bastante atual é o condomínio horizontal (composto por casas, 

veremos sua conceituação mais adiante) mais afastado do centro das cidades, ideia de 

campo em meio ao agito urbano.  

Os fatores que mais influenciam a escolha por essas tendências de morar são o 

conforto, a ideia de segurança e a possibilidade de um lazer – basicamente esportes – 

usufruído longe dos olhares alheios. A classe média vê nessas opções de moradia a 

chance de satisfazer suas necessidades de lazer, já que os salários comprimidos 

impedem determinadas opções de divertimento. Os condomínios-parque oferecem tais 

serviços, uma vez que contam com áreas verdes e infraestrutura de lazer (piscinas, 

saunas, praças, quadras poliesportivas, salão de jogos e festas, churrasqueiras), e alguns 

ainda podem contar com serviços de cabeleireiro, lanchonete e escolas para crianças. 

1.2  Compreendendo apego ao lugar, identidade de lugar e senso de lugar 

Como já foi dito anteriormente, o ato de morar não é algo mecanizado. Ele 

envolve emoções, sentimentos. O lugar de morar é repleto dessas significâncias e 

sentimentos. O indivíduo estabelece vínculos afetivos com outras pessoas e também 

com o lugar de morar. Para explicar esta relação e verificar a existência de apego pelo 

lugar de morar, se fez necessário levantamento bibliográfico, utilizando-se um conjunto 
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de autores de diversas áreas, destacadamente das áreas de psicologia, geografia, e 

também sociologia. 

Tuan (1980) denominou a relação afetiva da pessoa com um lugar ou ambiente 

físico como Topofilia e explicou que esta pode ocorrer por consequência da 

familiaridade com o local. De acordo com Giuliani (2004), quando a pessoa permanece 

por muito tempo no mesmo lugar pode desenvolver um apego por ele, ou seja, surge a 

partir daí uma ligação afetiva entre o indivíduo e o lugar, a vontade de estar próximo a 

ele. Acrescente-se que este sentimento não é a maior emoção que um indivíduo possa 

experimentar, mas, quando esta acontece é porque o lugar conduz a emoções fortes ou é 

percebido (sentido) como um marco por essa pessoa. O presente estudo foca sua análise 

no lugar de morar (a casa) onde as pessoas passam grande parte de sua vida, 

estabelecem relações sociais e se identificam. Podem-se apegar a casa pela ligação 

emocional, relacionada com laços parentais, história de vida no local ou pela identidade 

com o lugar e, também pela ligação funcional, relacionada com a satisfação de 

necessidades básicas que esta possa proporcionar. Isto ocorre, pois não só os vínculos 

sociais e afetivos são os responsáveis por esse sentimento, mas também as 

características do espaço físico.  

Ainda segundo relatos de Tuan (1980), o contato físico entre indivíduos e meio 

ambiente tem se tornado cada vez mais raro, uma vez que a vida moderna impede tal 

relação (esta vem acontecendo, no meio urbano, muito mais como forma de 

entretenimento que por vocação; já no meio rural, esse sentimento é estabelecido de 

maneira mais intensa, pois o homem conhece a natureza e dela faz sua sobrevivência). 

A topofilia, segundo o autor, pode ser despertada pela familiaridade. Como isto 

ocorre? Simples. Da mesma forma que nos apegamos aos nossos pertences particulares 
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(entendidos como extensão de nossa personalidade), com o passar do tempo, 

assentamos parte de nossa vida em nosso lugar de morar (nossa casa, nosso bairro). 

Tuan coloca que, geralmente, as pessoas estão satisfeitas com a área onde moram e um 

dos motivos disto é o fato de viverem muitos anos em um mesmo local, o que determina 

familiaridade com a área de moradia. Esta familiaridade gera aceitação, que por sua vez, 

causa afeição. Com isto, compreendo porque a satisfação residencial das pessoas de 

maior renda é mais instantânea que a das pessoas de renda inferior: as mais abastadas 

puderam escolher seu lugar de residência, já as outras não. Corrêa (2002) reforça esse 

pensamento quando afirma que a escolha do lugar de morar, para alguns indivíduos, tem 

mais relação com a sua situação financeira. A satisfação das necessidades básicas 

(moradia, assistência médica, educação, proximidade com o local de trabalho, entre 

outras) dos indivíduos tem relação direta com a afetividade destes com o lugar de 

morar.  

O afeto é definido pela psicologia: [...] “como a subjetividade de um estado 

psíquico elementar inanalisável, vago ou qualificado, penoso ou agradável, que pode 

exprimir-se massivamente ou como uma nuança, uma tonalidade” [...]. (Doron, Parot, 

2001, p. 35). Myers (1999) define-o como emoção e sentimento. Cabral (2001, p. 16) 

afirma: “afeto é o estado sentimental que se caracteriza, por uma parte, pela inebriação 

física perceptível e por outra parte, por uma perturbação peculiar do processo 

representativo”. Infelizmente, tais definições não contemplam a vivência e a expressão 

dos afetos enquanto produtos socioculturais. Em estreita ligação com o afeto, encontra-

se a afetividade, englobando: as emoções, as paixões, os sentimentos, a ansiedade, a 

angústia, a tristeza, a alegria e até as sensações de prazer e de dor. Já a vivência: 

[...] designa o conjunto dos acontecimentos inscritos no fluxo da existência, 

enquanto imediatamente apreendidos e integrados pela consciência subjetiva. A 
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imediatidade, característica sem dúvida essencial da experiência vivenciada, 

significa a coincidência do objeto e da vivencia com exclusão de qualquer 

construção conceitual e de qualquer avaliação axiológica. A carga afetiva da 

experiência vivenciada é geralmente importante; tem o valor de um sinal (Doron & 

Parot, 2001, p. 785). 

Sinal que não traz, unicamente, a marca do sujeito, mas a inscrita acentuada do 

lugar (meio sociofísico) que este ocupa. Resumindo, pode-se concluir que as relações 

são estabelecidas nos lugares. Inserido nestes, o homem, que possui a capacidade de 

formar vínculos com outras pessoas, pode vir também a se conectar com o próprio 

lugar. Assim, ele experimenta uma necessidade humana de grande relevância: o apego 

ao lugar (place attachment). Entretanto, segundo Giuliani (2004), este é um fenômeno 

que tem ocorrido cada vez com menos frequência, em virtude da grande mobilidade 

humana, podendo resultar apenas numa relação funcional com o lugar.  

Por décadas, estudiosos de várias áreas têm explorado as relações emocionais 

das pessoas com os lugares. Com isso, alguns conceitos-chave surgiram na literatura: 

senso de lugar (sense of place: Buttimer, 1980; Tuan 1980; Steele, 1981; Hay, 1998), 

apego ao lugar (place attachment: Altman & Low, 1992; Hidalgo & Hernandez, 2001), 

dependência de lugar (place dependence: Stokols & Shumaker, 1981), identidade de 

lugar (place identity: Proshansky, 1978; Sarbin, 1983; Proshansky, Fabian & Kaminoff, 

1983; Twigger-Ross & Uzzell, 1996), senso de comunidade (sense of community: 

Sarason, 1974; McMillan & Chavis, 1986; Unger & Wandersman, 1985) e estes foram 

amplamente definidos, muito embora suas aplicações em pesquisas não tenham 

conseguido abarcar totalmente as dimensões da relação pessoa-ambiente. (Manzo, 

2003). Na verdade, todos esses conceitos são ambíguos e revelam uma grande confusão. 

Além disso, a conexão entre eles nunca foi clara. Por exemplo, alguns estudiosos 

consideram que senso de lugar, dependência de lugar e identidade de lugar são formas 
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de apego ao lugar (Williams, Patterson, Roggenbuck e Watson, 1992; Bricker & 

Kerstetter, 2000); outros afirmam que senso de lugar é um conceito mais abrangente que 

apego ao lugar (Hummon, 1992; Butz & Exles, 1997; Hay, 1998) e há ainda os que 

colocam que apego ao lugar só tem foco na avaliação de lugares, enquanto identidade 

de lugar diz respeito à maneira como os lugares criam sua própria identidade (Moore, 

2000). 

Tentarei expor aqui os vários conceitos e seus significados, sem complicar mais 

o meu leitor, escolhendo, por fim, um único (para cada conceito) que me servirá de 

apoio nesta tese.  

O conceito de apego ao lugar surgiu na literatura em meados de 1970. Antes 

disso, os pesquisadores só falavam de apego, sem vinculá-lo ao lugar. Em 1977, 

Gerson, Stueve e Fisher definiram apego ao lugar como compromisso existente entre o 

indivíduo e o bairro e/ou vizinhança. Os autores afirmavam que o apego não era um 

fenômeno unitário, mas um composto de várias dimensões independentes que permitem 

a definição de quatro formas de apego: três representativas de apego social (laços 

institucionais, isto é, pertencentes a instituições locais, atividades sociais, o grau de 

envolvimento em organizações de bairro e interação social com os vizinhos, amigos 

íntimos locais, a presença de amigos ou parentes no bairro) e uma de apego afetivo 

(medida a partir da satisfação com o bairro e o desejo de estabilidade residencial). 

Apenas na década de 1990, os estudiosos passaram a discutir, de forma mais intensa, os 

aspectos afetivos da relação pessoa-ambiente.  

O apego ao lugar é um conceito complexo e multifacetado. Entretanto, o 

interesse em compreendê-lo pode ser encontrado numa variedade de disciplinas: 

sociologia (ênfase na influência do significado simbólico do ambiente sobre o contexto 
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social das interações humanas); antropologia (significado cultural dos lugares na vida 

diária); geografia humana (tem explorado mais o conceito de senso de lugar – bastante 

similar ao de apego ao lugar empregado pela psicologia ambiental); psicologia 

ambiental (vínculo afetivo entre pessoas e lugares específicos). Por ser objeto de 

interesse em várias áreas, o termo acabou apresentando diversas definições (distintas ou 

não) desde o seu surgimento. A Tabela 2 concentra várias definições, ordenadas por 

data, para o termo:  

Tabela 2 

Definições de Apego ao Lugar 

 

Ano Autor (es) Definição 

1983 Shumaker & Taylor Laço afetivo entre os indivíduos e seu ambiente residencial. 

1992 Altman & Low 
Associação afetiva positiva entre o homem e seu lugar de 

moradia. 

1992 Hummon Envolvimento emocional com lugares. 

1992 Low Conexão emocional ou cognitiva entre indivíduos e lugares. 

1996 Fillilove Vínculo mútuo entre a pessoa e o lugar amado. 

1998 Milligan 

Articulou uma teoria interacionista para o conceito place 

attachment: partindo da premissa de que toda interação é 

espacialmente localizada, o fenômeno do apego ao lugar 

acontece quando uma interação particular vem acompanhada 

de um significado importante.  

2000 Hidalgo 

Laço afetivo que uma pessoa ou animal forma com 

determinado lugar, um laço que impulsiona a permanecer 

junto a esse lugar no espaço e no tempo. A característica mais 

sobressaliente é a tendência a manter certo grau de 

proximidade com o objeto de apego. 

2001 Hidalgo & Hernández 

Vínculo afetivo entre indivíduos e lugares específicos. O 

aspecto intrínseco ao apego é a tendência a estar perto do 

objeto de apego, ou seja, ao lugar.  

2003 Manzo 

Fenômeno dinâmico. O apego muda de acordo com mudanças 

nas pessoas, atividades ou processos, e lugares envolvidos 

nesses apegos. 

2003 
Brown, Perkins & 

Brown 

Apegos são alimentados por encontros diários na relação 

ambiente-vizinhos; celebrações sazonais; sentimentos 

relativos a crenças sobre a casa e o bairro. Apego residencial 

promove e fornece estabilidade, familiaridade e segurança. 

2003 Payton 

Vínculo de afeto estabelecido entre o sujeito e o lugar. Pode 

ser classificado em: emocional (place dependence) e 

funcional (place indentity). 

2004 Giuliani 
Laço afetivo entre o indivíduo e o lugar e o desejo de estar 

próximo a este local. 
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Vínculos de apego são cultivados pelo acúmulo de memórias, investimento ativo 

e esforço em personalizar seu lugar de morar, bem como em mantê-lo diferenciado, 

atribuindo-lhe características próprias e únicas, que não podem ser meramente 

reproduzidas. Quando doamos a um lugar os nossos atributos específicos, o fazemos 

porque houve a apropriação deste espaço. Segundo Mourão e Cavalcante (2006), a 

apropriação é um processo essencial para que um indivíduo sinta que pertence a um 

espaço, agindo dialeticamente com ele, ou seja, ao mesmo tempo em que lhe confere 

significados e valores (transformando-o em lugar) também é modificado por ele. As 

autoras ainda afirmam que as ações sobre o espaço não se constituem apenas de atos 

cognitivos, mas também em atos de investimento emocional (em que o agir e o sentir 

estão entrosados). Payton (2003) também fez distinção entre duas formas de apego ao 

lugar: o apego funcional (resultante da dependência, funcionalidade ou habilidade dos 

recursos disponíveis irem ao encontro das pessoas – este tipo pode estar presente nas 

pessoas que não se fixam por muito tempo num mesmo lugar) e o apego emocional 

(relacionado à identidade que o indivíduo estabelece com o lugar – este não fornece 

apenas as oportunidades para as pessoas suprirem suas necessidades e alcançarem suas 

metas, mas é também parte da identidade da pessoa). 

Dentre as definições de apego ao lugar apresentadas anteriormente, esta tese se 

apoiará nas considerações feitas por Hidalgo (2000). No trabalho intitulado „Estilos de 

apego al lugar‟, Hidalgo (2000) objetivou descobrir se o apego ao lugar e o apego adulto 

partilhavam características e propriedades. O apego adulto pode ser classificado de três 

formas: apego seguro (caracteriza-se por relações afetivas fáceis e fluídas, sem 

preocupar-se com dependência ou abandono); apego evitativo (caracteriza-se pela 

negação em interagir com outras pessoas); apego ansioso (adota a estratégia contrária, 

buscando incessantemente intimidade com outras pessoas). Da mesma forma, o apego 
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ao lugar pode ser classificado em estilos distintos. Após análise dos resultados, o autor 

concluiu que o apego ao lugar poderia ser classificado em duas dimensões distintas: 

seguro-evitativo e ansioso. Outra classificação de apego ao lugar, diz respeito à forma 

de medição. Nesta classificação, segundo a autora supracitada, o apego ao lugar assume 

três formas de classificação: afetivo (mais comumente medido), cognitivo e o 

comportamental. Também em relação à forma de medição, utilizam-se duas dimensões: 

física e social (apesar de, na maioria das vezes só investigarmos o lugar enquanto 

espaço social); e diferentes níveis espaciais: casa, bairro e cidade, por exemplo. Hidalgo 

(2000) critica as análises acerca do tema apego ao lugar questionando se as 

características físicas do espaço não devam ser observadas e também as características 

sócio-demográficas do sujeito (idade, gênero, classe social). 

O apego e a identidade social urbana foram conceitos trabalhados por Bomfim & 

Maia (2009) numa pesquisa sobre qualidade de vida no Campus do Benfica, zona 

central de Fortaleza. Para tratar o primeiro tema, as autoras enfatizaram a ideia de 

Giuliani (2004) que afirma que o apego é um afeto que se relaciona com o sentido de 

continuidade, enraizamento e compromisso dos indivíduos, presente em sua identidade 

espacial e de grupo. As autoras assumem a identidade social urbana como um conceito 

desenvolvido na interface entre a Psicologia Ambiental e Psicologia Social. Segundo 

Valera & Pol (1994), este conceito sugere que as pessoas identificam-se com os lugares 

nos quais vivem suas experiências diárias. Esta identificação surge a partir de um 

sentimento ou senso de pertencimento, que nos faz personalizar o lugar que 

vivenciamos no nosso dia a dia. Essa personalização nada mais é que dar identidade, 

pois assim sentimos que temos mais controle de nossas vidas, estamos mais seguros. 
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Relph (1976) assume que são três os aspectos que constituem os elementos 

básicos da identidade dos lugares: características físico-espaciais dos lugares; atividades 

realizadas e presença de atores nestes cenários e significados associados a estes. 

Segundo Mourão e Cavalcante (2006), o indivíduo dialoga com o espaço e sua 

identidade vai sendo construída através da apropriação, ou seja, o homem se constitui 

no meio e através deste. Esta abordagem se insere nos estudos de identidade social. De 

acordo com Tajfel (1981), a identidade social faz parte do autoconceito do sujeito e se 

deriva da ideia de pertencimento a um grupo ou grupos sociais distintos, isto tudo 

juntamente com o significado valorativo e emocional associado a esta pertinência. 

Entretanto, a identidade social também pode derivar-se de um sentimento de pertença 

ou familiaridade a um espaço concreto significativo, convertendo-se numa categoria 

social maior. A este novo conceito, chamamos identidade social urbana. 

Proshansky et al (1983) assume que identidade de lugar é outro aspecto de 

identidade (em comparação com identidade social) que descreve a socialização pessoal 

com o mundo físico, onde o homem vive e satisfaz suas necessidades biológicas, 

psicológicas, sociais e culturais. Já o termo identificação de lugar (place identification), 

muitas vezes utilizado como sinônimo de identidade de lugar deve expressar o 

pertencimento de um grupo de pessoas definidas por sua localização geográfica.  

Alguns autores como Lalli (1992) consideram o apego ao lugar como 

componente de identidade de lugar. Outros (Pretty et al, 2003) dizem o oposto. 

Eventualmente, ambos os conceitos foram considerados subdimensões de um construto 

maior: senso de lugar (Jorgensen & Stedman, 2001).  

Segundo Korpela (1989), a identidade de lugar é formada pelas experiências e 

cognições que desenvolvemos nos lugares que desempenham um papel nas nossas 
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vidas. De acordo com as ideias deste autor, o apego ao lugar está implícito em 

identidade de lugar. 

De acordo com Giuliani (2004), os laços com os lugares são características que 

surgem com a permanência neles por muito tempo. Por isso, a pessoa geralmente se 

apega ao local de moradia. Duas décadas antes, Proshansky, Fabian e Kaminoff (1983) 

já apresentavam o mesmo pensamento de Giuliani ao assegurarem que o lugar está 

ligado a uma identidade, que é o resultado da ligação da pessoa com o espaço físico. A 

concepção desses autores indica que a particularidade do tema identidade de lugar 

consiste na descrição e socialização da pessoa com o ambiente físico e resulta na 

preferência por um lugar em detrimento do outro. Assim, o ambiente físico ganha 

identidade por meio do significado e da maneira como é percebido. Na Tabela 3, temos 

algumas definições para o termo, ordenadas por data: 

Tabela 3 

Definições de Identidade de Lugar 

 

Ano Autor (es) Definição 

1978 Proshansky 
Dimensões próprias do indivíduo que se desenvolvem 

em relação com o espaço físico. 

1983 
Proshansky, Fabian & 

Kaminoff 

Estrutura constituída de atitudes, valores, crenças e 

significados referentes à relação psicológica que 

estabelecemos com os lugares físicos. 

1996 Twigger-Ross & Uzzell 

Processo orgânico no qual o lugar é linkado ao 

desenvolvimento e manutenção da continuidade do 

indivíduo. 

2000 Hidalgo 

Apresenta dois sentidos distintos: identidade referindo-se 

a lugar (características do lugar que garantem distinção e 

continuidade ao mesmo tempo) e a pessoa (dimensões do 

ser que definem a identidade pessoal em relação ao 

ambiente físico). 

2003 Williams & Vaske 

Caracteriza-se pelo apego emocional e importância 

simbólica do lugar enquanto repositor/depósito de 

emoções/relações que dão significado e propósito a vida. 

2004 Knox & Marston 

A identidade pode ser definida como o sentido que as 

pessoas fazem de si mesmos através de seus sentimentos 

subjetivos com base em suas experiências cotidianas e 

relações sociais. 
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Em resumo, pode-se afirmar que o termo identidade de lugar é limitado a 

aspectos individuais na construção da identidade do indivíduo; identidade social diz 

respeito à importância do grupo na constituição da identidade e identidade social 

urbana contempla a construção da identidade num entorno urbano significativo.  

E o termo senso de lugar? Qual sua definição? Muitos autores assumem que 

significa o mesmo que apego ao lugar (Payton, 2003); outros afirmam ser o mesmo que 

identidade de lugar (Hummon, 1992). Sem querer ser simplista, o conceito identidade 

de lugar tem seu foco no lugar, nas características e propriedades deste, já senso de 

lugar tem seu foco na pessoa, nas suas percepções e sentimentos. Russell e Ward 

(1982), seguidores da psicologia ambiental, descrevem senso de lugar como a unidade 

psicológica ou percebida do meio geográfico. Já o arquiteto paisagista Steele (1981) 

define o senso de lugar como processo experiencial de concepção do ambiente com o 

que uma pessoa leva/traz para ele, o que significa que nós criamos os nossos próprios 

lugares e que estes não existem sem a nossa presença. 

Senso de lugar ou sentimento psicológico de lugar tem sido frequentemente 

discutido em termos do conceito “genius loci”, que sugere que experimentamos algo 

além das propriedades físicas ou sensoriais do lugar e que é possível nos apegarmos ao 

espírito do lugar (Jackson, 1994). Senso de lugar é o fator que faz o ambiente tornar-se 

psicologicamente confortável. Sugere-se que são três as variáveis do senso/sentido de 

lugar: legibilidade, preferência pelo ambiente visual, compatibilidade ambiente-

propósitos humanos. 

O sentimento da pessoa pelo lugar tem sido objeto de estudo de diversos 

pesquisadores por todo o mundo, inclusive no Brasil. Constata-se, a partir desta 

afirmação que a Psicologia Ambiental tem avançado no que se refere à análise do 
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comportamento humano no contexto sociofísico, apontando problemas e propondo 

soluções, como as que envolvem o problema desta pesquisa. 

Os conceitos e definições acerca dos termos espaço e lugar (e todos os outros 

termos e conceitos que surgem desta relação), leva-nos à compreensão da constante 

interação existente entre homem e ambiente (natural ou construído) e da forma como 

essa influência dialética acontece independente da escala (espaços amplos, como a 

cidade, ou menores, como os bairros e/ou comunidades). É claro que não foram 

explorados todos os termos que dizem respeito a esta relação tão complexa, mas 

abarcamos os que interessam à compreensão do problema central desta pesquisa. 

1.3  Comunidade, vizinhança e senso de comunidade: sutilezas e diferenças 

Embora muitos autores adotem os mesmos significados, os termos comunidade, 

vizinhança e senso de comunidade são distintos e apresentam caracteristicas diferentes 

(embora bastante sutis). 

Segundo Gerson, Stueve & Fisher (1977), a comunidade pode ser definida 

através de dois caminhos: o primeiro através da geografia (unidade de vizinhança, 

bairro) e o outro, nas relações sociais (sem referência geográfica). Portanto, o termo 

comunidade pode ser conceituado tanto por ocupação em área geográfica ou grupo de 

pessoas (rede social) que compartilham interesses.  

O termo comunidade tem sido usado indiscriminadamente para se referir à 

vizinhança, organização profissional, grupo religioso, e até a um grupo de países. Na 

tentativa de facilitar o entendimento, apresento a Tabela 4 com as conceituações que o 

termo comunidade tem recebido de diversos autores (baseados em seus achados 

empíricos e experiência) ao longo das últimas décadas, ordenadas por data.  
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Tabela 4 
Definições de Comunidade 

 

Ano Autor (es) Definição 

1887 Tönnies 
Toda vida em conjunto, íntima, interior, exclusiva e 

duradoura. Um modelo de organismo vivo. 

1971 Smith 

A família e a vizinhança tem importância primordial na 

formação da personalidade, enquanto a Comunidade poderá 

incluir pessoas e famílias que não se conhecem. Nesse 

sentido, Comunidade é uma área de integração social, a 

qual é composta por sujeitos com características (culturais) 

diferentes. 

1974 Sarason 

Um grupo de pessoas partilhando características e interesses 

comuns que vive dentro de uma grande sociedade, de onde 

se distinguem essas características. 

1979 

Sanders & Brownlee 

(apud Martín, Chacón & 

Martínez, 1988) 

Uma comunidade pode ser concebida em 3 dimensões: a) 

um lugar onde o ambiente físico é pensado como natural, ou 

artificial; b) como um grupo de pessoas, por exemplo, a 

população. Comunidades diferem no tamanho (número de 

pessoas) e nas características sociais de seus habitantes 

(sexo, idade, nível educacional, classe social) que 

apresentam, para cada caso, problemas diferentes como 

sistema social. Uma comunidade enquanto sistema pode ser 

considerada como a totalidade de interações entre 

subsistemas (saúde, educação, economia, religião, família e 

comunicação), porque cada comunidade tem uma variedade 

de regras comportamentais que satisfazem necessidades 

locais através da especialização das funções e das pessoas 

que constroem esses subsistemas. 

1984 

San Martin & Pastor 

(apud Martín, Chacón & 

Martínez, 1988) 

Uma parte de grupos populacionais que vivem juntos em 

localizações rurais ou urbanas em condições específicas de 

organização e coesão sociocultural. É algo mais concreto 

que sociedade, uma vez que possui alguns denominadores 

comuns como organização, inter-relação, coexistência, 

integração, funcionalismo, consciência de identidade, 

algumas direções comuns em ações coletivas, etc.  

1984 Montero 
Um grupo social dinâmico que partilha problemas e 

interesses em um espaço e tempo específicos.  

1987 Buber 

Comunidade é a ligação que se desenvolveu mantida 

internamente por propriedade comum (sobretudo de terra), 

por trabalho comum, costumes comuns e fé comum. 

1987 Didier 

Um grupo de pessoas que partilham o mesmo território, um 

conjunto de recursos e uma cultura comum, que interage 

frequentemente, e se considera parte de um grupo social 

definido como comunidade. 

A partir das definições expostas na Tabela 4, podem-se perceber dois conjuntos 

de características: as características estruturais feitas por pessoas e o ambiente físico 
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onde vivem (perspectiva geográfica), e as características funcionais que são os 

processos existenciais da comunidade (perspectiva relacional). O que isto significa? A 

comunidade pode ter fronteiras geográficas, sendo definida pelo indivíduo por seus 

limites espaciais. Por outro lado, devido aos vários sistemas com que o sujeito comunica 

no seu dia a dia, este pode considerar a sua comunidade num sentido relacional do 

termo, encarando os vários sistemas que integra como sendo a sua comunidade (Martín, 

Chacón & Martínez, 1988). 

Segundo García et al (1999), uma comunidade é formada pela associação de 

indivíduos com características que podem ser únicas e/ou comuns. O primeiro elemento 

estruturador diz respeito à confluência de valores, normas, culturas e histórias 

particulares das pessoas que partilham e estruturam um mesmo ambiente. Já o segundo 

elemento refere-se ao ambiente físico onde as pessoas vivem e interagem. Esse 

ambiente físico é formado por dois componentes: espaço privado e espaço público. A 

conformação espacial da comunidade tem grande importância, na verdade é um 

indicador de como os usuários percebem o ambiente e se sentem em relação a este.  

Os elementos funcionais surgem como resultado das características estruturais. 

Por exemplo, há configurações espaciais que facilitam a interação, permitindo que as 

pessoas integrantes da comunidade conheçam umas às outras, formando uma rede social 

diária. Com o tempo, esta interação e mútuo conhecimento ficam mais intensos porque 

as pessoas passam a ter as mesmas necessidades e problemas comuns: assim funciona a 

estrutura de uma comunidade, de forma dinâmica com os elementos estrutural e 

funcional articulados permanentemente um com o outro (García et al, 1999). 

Os elementos funcionais são expressos numa série de processos que agem 

simultaneamente na comunidade. Nesses processos, há a presença de afeto, sentimentos 



56 

 

 

dos membros da comunidade (para com os outros e para com a comunidade em si). Este 

sentimento ou senso de comunidade (sense of community) é o princípio organizador dos 

aspectos afetivos dos membros da comunidade para com a comunidade. Em muitas 

pesquisas do campo de psicologia ambiental e comunitária, o foco é na análise desse 

sentimento, o que vem gerando a utilização de nomes distintos para o mesmo termo. 

Sentimento Psicológico de Comunidade (SPC) é o termo utilizado por alguns 

autores (Amaro, 2007) para trabalhar com senso de comunidade. Entretanto, o termo 

original sense of community (em inglês, com sua tradução para o português como 

sentido ou senso de comunidade) teve sua origem em 1974, quando o psicólogo 

Seymour Sarason o apresentou como conceito chave da área da psicologia comunitária. 

A definição proposta por Sarason (1974) foi a de que senso de comunidade 

correspondia ao “sentimento de que somos parte de uma rede de relacionamento de 

suporte mútuo, sempre disponível e da qual podemos defender” (Sarason, 1974 apud 

Royal & Rossi, 1996).  

O conceito foi proposto com o propósito de explicar a natureza dos laços 

estabelecidos entre os indivíduos e os grupos sociais mais alargados (como a 

comunidade), referindo-se também que ter esse sentimento previne as pessoas de 

experimentarem sentimentos prolongados de solidão e de que vivam estilos de vida 

destrutivos, em termos emocionais.  

Ao longo dos anos, o conceito passou por várias definições e quantificações por 

estudiosos de várias áreas, incluindo sociologia, psicologia, ciências políticas, 

arquitetura e urbanismo e desenvolvimento comunitário.  

A Tabela 5 ilustra definições para o termo com seus respectivos autores, 

organizadas cronologicamente: 
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Tabela 5 
Definições de Senso de Comunidade 

 

Ano Autor (es) Definição 

1974 Sarason 

O sentido de pertencer a uma rede social (pessoas que se 

ajudam mutuamente) confiável que não leva a sentimentos de 

solidão permanente que levaria as pessoas a adotarem um estilo 

de vida que disfarça ansiedade e a predisposição a angústias 

mais destrutivas; “o sentido de pertencer a” e formar uma parte 

significante de uma comunidade maior…, mesmo que haja 

conflitos entre as necessidades dos indivíduos e sua 

comunidade... isso deve ser resolvido de forma que não destrua 

o sentido psicológico da comunidade. 

1981 Riger & Lavrakas Sentimento de pertencimento a uma comunidade. 

1986 McMillan & Chavis 

O sentimento que os membros da comunidade têm em relação a 

pertencerem à comunidade e uma fé partilhada de que suas 

necessidades sejam satisfeitas através do comprometimento de 

estarem juntos. 

1986 Glynn Satisfação com a comunidade. 

A partir da leitura da Tabela 5, percebe-se que, mais de uma década após o 

conceito original ter sido estabelecido, o termo foi delineado mais atentamente por 

McMillan e Chavis. Segundo os próprios, senso de comunidade é um conceito 

multidimensional composto por quatro dimensões: pertença, influência, integração e 

satisfação de necessidades e conexão emocional partilhada (Brodsky & Marx, 2001). 

Os sentimentos de pertença são definidos por sentimentos de investimento de 

identidade pessoal no grupo. Do investimento feito resultam sentimentos de que se tem 

o direito de pertencer ao mesmo (Aronson & Mills; Buss & Portnoy cit. por McMillan 

& Chavis, 1986). Esta dimensão possui cinco propriedades: fronteiras, segurança 

emocional, sentimento de pertença e identificação, investimento pessoal e um símbolo 

comum. A pertença a um grupo define-se através de limites e critérios de 

inclusão/exclusão de pessoas, o que proporciona às pessoas que estejam incluídas no 

grupo, sentimentos de identificação com outras, uma vez que estas possuem 

características semelhantes. Estas características semelhantes são depois ampliadas 
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através de um símbolo comum que as define e identifique perante outros grupos. Do 

mesmo modo, o investimento pessoal favorece a dimensão de pertença na medida em 

que a pessoa merece o seu lugar como membro do grupo, devido ao esforço que 

realizou para alcançar esse objetivo. 

A dimensão influência está ligada a possibilidade de prevalecimento na vida da 

comunidade de duas formas: influência do indivíduo sobre o grupo versus a capacidade 

de influenciar os membros do grupo a agir de acordo com os interesses do todo. Estas 

duas forças, apesar de contrárias, não são incompatíveis e funcionam em simultâneo, 

mantendo a estabilidade do grupo. De acordo com García et al (1999), tanto a 

conformidade dos membros para com o grupo como a influência que os membros 

exercem sobre a comunidade indicam a força do vínculo existente entre o indivíduo e a 

sua comunidade.  

A convivência, elemento chave da comunidade, implica uma série de 

circunstâncias consideradas experiências comuns ou incomuns. Estas circunstâncias 

exigem a integração e satisfação de necessidades. Em uma comunidade, processos são 

estabelecidos a fim de possibilitar as satisfações pessoais ao mesmo tempo em que as 

necessidades coletivas também devam ser cumpridas. Isso não significa que a fronteira 

entre as necessidades individuais e coletivas deva ser ignorada. É preciso um conjunto 

de mecanismos que permitam a satisfação de ambos os tipos de necessidades. Esta 

dupla satisfação permite que uma pessoa experimente sua própria relação com o 

processo coletivo. É necessário enfatizar a importância desta última afirmação, porque é 

exatamente onde os interesses permanentes e coletivos se encontram e o sentido de 

comunidade começa. 
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A Conexão Emocional Partilhada pode ser apreciada nos seguintes níveis: 

frequência e a qualidade da interação, a história comum e os investimentos que as 

pessoas fazem em sua comunidade. Não é necessário que os membros tenham 

efetivamente vivido certos acontecimentos da comunidade, mas que se identifiquem 

com eles e os incorporem na sua história pessoal. Dentro desta dimensão, foram 

identificadas características como: quantidade e qualidade da interação, desfecho 

positivo de acontecimentos, partilha de eventos em conjunto, importância dos membros 

para a história do grupo, recompensa dos membros através de honra e ligação espiritual 

à comunidade e aos seus membros (McMillan & Chavis, 1986). 

McMillan & Chavis (1986), ao subdimensionarem o conceito senso de 

comunidade, propõem uma ordem na qual os sujeitos ou comunidades devam alcançar 

os sentimentos de cada um dos componentes de forma a criar um sentido de 

comunidade positivo. A definição proposta por Sarason (1974) anteriormente também 

buscava esse positivismo e os três autores concordam que o termo deva ser aplicado a 

todo tipo de comunidade: geográfica, cujos integrantes são ligados por um local e/ou 

relacional, cujos integrantes são unidos através de interesses comuns, profissão, 

religião, etc. No entanto, Comunidades Geográficas e Relacionais são similares no 

sentido em que ambas são compostas por pessoas, instituições, recursos e meios para a 

sua divulgação, e histórias distintas.  

Outro aspecto que os estudiosos acerca do tema senso de comunidade 

concordam é que o seu conceito deve estar relacionado a diversos índices de qualidade 

de vida diária: satisfação da vida, percepção de segurança e participação política e 

social. Contudo, esses índices podem levar-nos a outro conceito: o de vizinhança. 

Apesar dos termos Vizinhança e Comunidade serem usualmente utilizados de forma 
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equivalente, os termos diferem no sentido em que Vizinhança se refere a uma área 

geográfica específica (geralmente residencial, onde as pessoas vivem lado a lado, ou 

que têm uma relação face a face, que as afeta psicossocialmente), e não pode ser 

presumido que os residentes da Vizinhança interajam, partilhem recursos, possuam 

poder coletivo, ou mesmo reconheçam que são parte de uma comunidade (Montero, 

2004). Apenas através da medição dos índices de senso de comunidade dos indivíduos 

que fazem parte da vizinhança é que podemos afirmar que esta é efetivamente uma 

comunidade.  

Assim, pode-se afirmar que o termo Vizinhança está relacionado com a 

dimensão geográfica de comunidade através da presença ou ausência de um senso de 

comunidade. Ou seja, partilhar um espaço, um lugar, não gera automaticamente uma 

comunidade. Eis a importância de estudar senso de comunidade, aplicar medições e 

colher índices de boa qualidade intencionando avaliar a extensão na qual pessoas 

(formando uma rede) conectam-se umas às outras e são capazes de exercer influência 

como poder coletivo de modo a ter as suas necessidades satisfeitas.  

Para Unger & Wandersman (1985), vizinhança é um conceito multidimensional 

que envolve interação social, interação simbólica e vinculação dos indivíduos ao lugar 

onde vivem e aos seus vizinhos, e apresenta três componentes: social, cognitivo e 

afetivo. O componente social refere-se às atividades sociais em que os vizinhos se 

envolvem e às redes sociais que os residentes desenvolvem no seu bairro. Pode se 

subdividir em duas dimensões: o suporte social (emocional, instrumental e informativo) 

e as redes sociais (relações que os indivíduos estabelecem entre si, sem, no entanto, 

definirem o conteúdo dessa interação). O componente cognitivo diz respeito ao 

desenvolvimento de pensamentos e ideias sobre o aspecto físico e social do lugar de 
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morar. Unger & Wandersman (1985) propõem duas dimensões para este componente: 

mapeamento cognitivo (cognitive mapping) – representações espaciais do lugar de 

morar que ajudam os indivíduos a organizarem o conhecimento que têm sobre o bairro e 

as experiências lá vividas e, deste modo, a geri-lo melhor, evitando situações de perigo; 

e comunicação simbólica (symbolic communication) – os residentes usam o ambiente 

físico que os rodeia para comunicar simbolicamente mensagens (de privacidade, de 

territorialidade) com os seus vizinhos ou visitantes, o que pode resultar num eventual 

convite à interação social. 

O componente afetivo inclui as seguintes dimensões das relações de vizinhança: 

sentimento de ajuda mútua (feeling of mutual aid), traduzido no sentimento de 

preocupação entre os vizinhos e na expectativa de poder confiar nestes, caso necessitem 

de ajuda; senso de comunidade (sense of community), que se traduz no sentimento de 

pertença a um bairro e na identificação com as pessoas que lá vivem; e, por fim, o apego 

ao lugar (attachment to place).  

As dimensões do componente afetivo contribuem para que o indivíduo se sinta 

satisfeito com o seu lugar de morar e determinado a envolver-se em atividades com a 

intenção de melhorá-lo (Unger & Wandersman, 1985). 

É evidente que os vizinhos e as relações que estes estabelecem entre si, têm uma 

grande importância na vida dos indivíduos e um forte impacto na promoção do seu bem 

estar. Infelizmente, as relações de vizinhança não têm sido algo comum no mundo atual, 

que demanda relações mais rápidas, e, portanto, sem afetividade.  

A verdade é que para nós que vivemos em tempos de competição, 

individualismo e desprezo pelos mais fracos, quando as pessoas a nossa volta pouco se 

interessam em ajudar-nos, o termo comunidade parece soar como música aos nossos 
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ouvidos, evocando tudo aquilo que buscamos para vivermos seguros e confiantes. 

Contudo, será isto uma grande utopia? Será que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman 

(2003) está realmente correto ao afirmar que “a comunidade é um tipo de mundo que 

não está ao nosso alcance”, e mais, “comunidade é um paraíso, uma terra que nunca 

habitamos nem conhecemos a partir de nossa própria experiência”? Ou esta é uma visão 

cruel e pessimista? 

Num aspecto concordo com Bauman (2003), quando este afirma que há um 

preço a pagar pelo privilégio de viver em comunidade: o valor é pago em forma de 

liberdade, também conhecida por “autonomia”, “direito à autoafirmação” e à 

“identidade”. Não pertencer a uma comunidade significa não se sentir seguro, já 

alcançar a „tão sonhada‟ comunidade pode simbolizar perder a liberdade conquistada. 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

COMUNIDADE EM TEMPOS DE (IN)SEGURANÇA 

URBANA E MEDO SOCIAL 

Se vier a existir uma comunidade no mundo dos indivíduos, só 
poderá ser (e precisa sê-lo) uma comunidade tecida em conjunto a 

partir do compartilhamento e do cuidado mútuo; uma comunidade 

de interesse e responsabilidade em relação aos direitos iguais de 

sermos humanos e igual capacidade de agirmos em defesa desses 

direitos. 

[...] a segurança e a liberdade são dois valores igualmente 

preciosos e desejados que podem ser bem ou mal equilibrados, 

mas nunca inteiramente ajustados e sem atrito. De qualquer modo, 
nenhuma receita foi inventada até hoje para esse ajuste. O 

problema é que a receita a partir da qual as „comunidade 

realmente existentes‟ foram feitas torna a contradição entre 

segurança e liberdade mais visível e mais difícil de consertar. (...) 

A tensão entre a segurança e a liberdade e, portanto, entre a 

comunidade e a individualidade, provavelmente nunca será 

resolvida. 

Zygmunt Bauman 
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Dissertar sobre a comunidade em tempos de (in)segurança urbana e medo social, 

nada mais é que descrever os grupos urbanos atuais. No entanto, prefiro iniciar este 

capítulo tecendo algumas considerações acerca da criminalidade urbana que, pode-se 

dizer, há algumas décadas virou “lugar-comum”, instituindo um problema global de 

enormes dimensões, capaz de transformar os espaços físicos bem como o 

comportamento dos indivíduos nestes settings. 

Acredito que todos já se perguntaram: porque a criminalidade existe? 

Infelizmente, nenhum fator isolado é capaz de explicar sua existência nem por que 

prevalece em algumas comunidades e não em outras (Pinheiro e Almeida, 2003). 

Atualmente, há uma crença na conjuntura formada por dimensões diversas. Felix (2002) 

reflete a criminalidade a partir de três dimensões: social, demográfica e espacial, 

concluindo que o entendimento das especificidades criminais é de grande relevância 

para o desenvolvimento de políticas (públicas ou não) que visem à melhoria da 

qualidade de vida do indivíduo, enquanto membro da sociedade, ou seja, quer esse 

homem seja a vítima ou o criminoso.  

Alguns estudos colocam a desigualdade social como a grande vilã da 

criminalidade. Argumenta-se também que esta, aliada à falta de condições de satisfação 

das necessidades básicas (comer, morar, trabalhar), torna a violência o único meio de 

expressão dos que se encontram marginalizados, em situação de exclusão. Deste modo, 

as diferenças sociais assumem um papel desencadeador da criminalidade e os centros 

urbanos, particularmente, o setting dos conflitos, uma vez que nesse cenário a pobreza e 

a riqueza mantêm uma convivência mais estreita. 

Outras pesquisas, de características mais convencionais, associam urbanização-

exclusão-criminalidade, tendo como referência os estudos de Wirth (1987), que evocam 
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a impessoalidade das relações urbanas, a grande quantidade de pessoas sós, a fragilidade 

da vida familiar e o afrouxamento dos mecanismos de controle social informal como 

causas ao problema.  

Paixão (1983), influenciado pelas ideias de Wirth, representou graficamente o 

processo evolutivo da criminalidade urbana desde o momento do aumento populacional, 

tido como consequência do processo de industrialização. A lógica do diagrama está em 

não radicalizar a criminalidade ao estado de pobreza, não perpassando a famosa relação 

única e inequívoca entre sintomas de desorganização social e situação de miséria. Esta 

relação é real, mas não é única. Paixão (1983) demonstra também que a exposição ao 

urbanismo (independente da classe social), acrescida ao desejo de aspiração social, 

também expõe o individuo à criminalidade. 

Entretanto, não se deve responsabilizar o aumento populacional pelos graves 

problemas sociais urbanos, como é o caso da criminalidade; embora a Figura 1 

apresentada a seguir ilustre desta forma.  

 

Figura 1. Relação entre urbanização e criminalidade. 

Fonte: Paixão, 1983. 
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Apesar das causas da criminalidade não serem efetivamente conhecidas, a 

percepção de sua existência tem gerado múltiplas consequências: ampla divulgação pela 

mídia, sentimento de medo e impotência, mudança de atitudes cotidianas, sensação de 

insegurança e impotência, etc. 

Segundo Caldeira (2000), o medo de morar na cidade é um fenômeno 

relativamente recente, impulsionado a partir da expansão das grandes cidades industriais 

no fim do século XIX, e teve mais destaque em algumas partes do mundo ocidental do 

que em outras. Pesquisas anteriores verificaram que sentimentos antiurbanos (termo 

designado pela autora para as emoções sentidas contra o espaço urbano), até pouco 

tempo atrás, eram mais fortes nos Estados Unidos do que na Europa ou na América 

Latina1. Atualmente, o cenário vem sendo modificado e os medos associados ao espaço 

urbano cresceram tanto, que algumas cidades vêm perdendo seu sentido de proteção e 

segurança, para adquirir apenas o de risco. 

A intensificação do medo da cidade e dos espaços geridos a partir deste 

sentimento, resultantes da estreita relação entre criminalidade e pobreza construída 

diariamente pela mídia, capaz de produzir a sensação crescente de insegurança e medo - 

das elites em relação à pobreza (e vice-versa) - vêm contribuindo para uma 

desigualdade socioespacial cada vez maior, além do rápido crescimento do mercado de 

proteção. Infelizmente, esta desigualdade é um problema que tem atingido proporção 

mundial e vem instalando-se de forma endêmica
2
 nas cidades brasileiras.  

Entretanto não foi sempre assim... Durante muito tempo, morar nas cidades foi 

sinônimo de segurança. Os habitantes das cidades medievais eram realmente cidadãos 

                                                        
1 Farei restrição apenas a esta parte do mundo, já que as cidades na Ásia e no Oriente Médio não 

comungam dessa mesma história, apresentando-se como cenários bastante distintos. 
2 O termo “endêmico” passou a referir-se, de forma mais ajustada, ao grau de prevalência de uma doença, 

ou seja, à proporção entre o número total de casos da doença e o número de indivíduos em risco de 

adquiri-la, numa área geografica e temporalmente bem definida. 
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privilegiados, pois a tinham como um direito. Além de proteção, as cidades muradas e 

densamente ocupadas ofereciam status aos seus moradores. O medo existia em 

proporção muito maior no ambiente natural, com seus demônios, nos caminhos vazios e 

sujeitos à ação de bandos de salteadores, no isolamento da vida rural. As cidades 

representavam, também, sofisticação e civilização em contraste com a rusticidade da 

vida rural. 

Hoje visualizamos uma cidade distinta de sua forma antiga, afinal foram muitos 

séculos de intensas transformações, e percebemos uma forma bastante diversificada de 

agrupamento humano. Com isso, noções ambíguas como campo x cidade, centro x 

periferia, perdem força como fator explicativo da dinâmica urbana. Em termos de 

Brasil, o que podemos verificar é o abandono do centro, por algumas camadas sociais, 

em busca das periferias distantes, atribuindo uma nova reconfiguração ao tecido urbano, 

evidenciando novas formas de ocupação e ordenamento do espaço, criando novos 

estilos de vida na forma de morar, vivenciar e experimentar a cidade, possibilitando o 

nascer de novas interações sociais e organizações comunitárias. 

Estas novas formas de relacionamento social, implantadas do meio urbano, têm 

sido objeto de discussão de diversos autores (Benjamim, 1985; Simmel, 1987; Park, 

1987; Wirth, 1987; entre outros) ao longo dos dois últimos séculos. Termos como 

“anonimato”, “atitude blasé” e “reserva” foram designados para conceituar 

comportamentos observados como derivados da interação entre pessoas que habitam os 

grandes centros urbanos, que estão sujeitos a um turbilhão de estímulos e que 

naturalmente procuram nessas atitudes uma forma de proteção (Lopes, 2008). 

Contudo, mesmo dispondo do anonimato e da reserva, a necessidade de 

estabelecer relações sociais mais fortes é inerente à maioria dos indivíduos; além do fato 
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de que pertencer a uma rede social fornece a impressão de estarmos em segurança. A 

vida urbana trouxe para o homem a possibilidade de escolha: liberdade individual ou 

segurança, uma vez que esta só é efetivamente adquirida em coletividade.  

Dos lugares que frequentamos surge o estabelecimento de pequenos grupos 

sociais urbanos (colegas do trabalho, grupo cristão, escola), cujos laços sociais se 

assemelham aos encontrados em comunidades, com a diferença de que cada pessoa 

pertence a diferentes grupos simultaneamente, isto é, ela partilha grupos distintos, 

fazendo com que cada um de nós passe a ter identidades líquidas, flexíveis e híbridas 

para os diferentes tipos de situações em que nos encontramos diariamente (Bauman, 

2001; Hall, 2004). 

Dito isto, podemos estabelecer uma relação entre as primeiras estruturas sociais, 

baseadas em pequenos grupos sociais e as definições de comunidade vistas no capítulo 

anterior. Na verdade, este dualismo sociedade-comunidade foi introduzido no discurso 

científico contemporâneo por Ferdinand Tönnies, em 1887. O sociólogo estabeleceu a 

analogia Gemeinschaft e Gessellschaft, ou seja, comunidade (tipo especial de associação 

mais relacionada à vontade de ser, enquanto vontade essencial, do que à vontade de 

escolher) e sociedade (de concepção mecanicista, reflete a vontade individualista de 

seus membros). Dentre as comunidades, o sociólogo destacou a família (comunidade de 

sangue), a aldeia (comunidade de vizinhança) e a cidade (comunidade de colaboração); 

já entre as sociedades, coloca as empresas, industriais e comerciais, bem como outros 

grupos constituídos por relações baseadas em interesses. 

Na comunidade, as pessoas se conhecem bem e estabelecem relações mais 

sólidas e íntimas, baseadas em afeto, o que propicia uma vida com interações sociais 

primárias, ou seja, face a face. Partindo disto, faço uso da mesma analogia entre os 
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emblemáticos tipos de organização social das grandes cidades contemporâneas - onde o 

indivíduo possui mais “liberdade pessoal” e menos segurança - e a definição de 

sociedade usada por Tönnies, em fins do século XIX, onde as pessoas se conhecem 

pouco e suas relações são remotas, determinando uma conformação de vida “ideal e 

mecânica”. 

De uma forma simples, posso afirmar que o crescimento das cidades veio 

acompanhado pela mudança das relações entre os indivíduos em uma comunidade ou 

sociedade, onde tínhamos relações diretas (face a face), hoje temos relações indiretas. A 

esse respeito, Wirth (1987) afirma que: 

O aumento do número de habitantes de uma comunidade para mais de algumas 

centenas, obrigatoriamente limitará a possibilidade de cada um dos membros da 

comunidade de conhecer pessoalmente os outros. Max Weber, reconhecendo o 

significado social desse fato, salientou que, do ponto de vista sociológico, os 

grandes números de habitantes e a densidade do agrupamento significam que as 

relações de conhecimento pessoal mútuo entre os habitantes, inerentes a vizinhança, 

estão faltando. O aumento do número, pois, envolve uma modificação no caráter das 

relações sociais (Wirth, 1987, p. 100). 

Como já foi dito no capítulo anterior, o termo comunidade está geralmente 

associado a algo bom, positivo, ou seja, algo que transmite a ideia de aconchego, abrigo, 

apoio, boa vontade, receptividade, confiança e segurança. 

Mas seria esta segurança algo quantificável? Estaria ela ligada à possibilidade de 

alguém ser vítima de algum tipo de crime ou ela também é um sentimento? Segurança e 

sense of security (senso de segurança) são termos não essencialmente correspondentes. 

Podemos estar num ambiente seguro e nem por isso nos sentirmos em segurança e vice-

versa, ou seja, podemos nos sentir confortavelmente à vontade num local inseguro.  

O termo segurança traz muitas ambiguidades, uma vez que pode significar tanto 

o estado final almejado quanto os meios concretos para atingí-lo. Um exemplo 
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elucidativo é que a palavra pode ser sinônimo de paz e/ou de polícia. Sua multiplicidade 

de concepções fica ainda mais clara quando traduzimos para o nosso bom português as 

palavras security e safety, da língua inglesa: ambas apresentam o mesmo termo, o de 

segurança. 

Buscando uma maior clareza na definição do termo segurança, Melgaço (2010), 

em sua tese de doutorado intitulada Securização Urbana, trabalhou a distinção entre 

risco e insegurança: 

Risco será entendido como a probabilidade, ou seja, as chances reais de se sofrer 

uma violência, enquanto insegurança dirá respeito à sensação de tranquilidade, ao 

sentimento de segurança. Deve-se ressaltar, porém, que essa é uma classificação 

artificial e que, na realidade, o limiar entre risco e insegurança não constitui um 

limite rígido (Melgaço, 2010, p. 62). 

Assim como na tese de Melgaço (2010), o conceito de segurança, empregado 

neste documento, refere-se tanto à inexistência de risco real quanto à percepção de 

tranquilidade sentida pela ausência de insegurança. O conceito de insegurança, embora 

se estruture mais a partir de percepções subjetivas dos fatos acontecidos e menos das 

percepções objetivas quanto à proximidade do perigo ou do risco da violência e do 

crime, não deve ser visto como um antônimo do conceito de segurança, uma vez que 

este está exclusivamente estruturado no campo das emoções. 

Segundo Roché (1993), o conceito de insegurança deve ser trabalhado a partir 

do sentimento que ela desperta, de como os indivíduos o vivem e o sentem na realidade. 

A noção de sentimento de insegurança estaria então vinculada às manifestações de 

medo pessoal ou às preocupações com as ordens verbais, comportamentais (de ordem 

individual ou coletiva). Esse sentimento de insegurança se define também como uma 

inquietação e se cristaliza através do crime e nos seus atores. Com isso, o autor define 

dois tipos de sentimento de insegurança: o medo (medo no lugar de morar, nas ruas e as 
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formas de proteção em casa) e a preocupação com a ordem (autoridade na família, 

repressão dos poderes políticos, estigmatização dos delinquentes, etc). 

O sentimento de insegurança no nível do medo se associa a uma sensação difusa 

de angústia ou de ansiedade que permanece para além dos acontecimentos. Caldeira 

(2000), em seus estudos, comprovou que o medo do crime é maior que o próprio crime, 

ou seja, o sentimento de insegurança, gerado a partir da probabilidade do crime, caso 

seja transformado em índices será maior que o número real de casos de criminalidade. 

Entretanto, medir o medo não é algo tão simples. Isto só é possível a partir da análise 

comparativa entre o que o sujeito diz temer e os dados quantitativos disponíveis acerca 

dos mesmos fatos. Desta maneira, torna-se imprescindível conhecer os sinais cotidianos 

do medo. 

As considerações feitas no primeiro capítulo sobre os conceitos de lugar de 

morar, apego ao lugar, identidade de lugar, senso de lugar, comunidade, vizinhança e 

senso de comunidade, servem como pano de fundo para que melhor se debatam novos 

conceitos e terminologias como medo social e arquitetura do medo, preocupações 

centrais dessa tese. 

2.1  Medo social e o lugar de morar: a arquitetura do medo 

Numa sociedade, os riscos de vitimização distribuem-se de forma bastante 

desigual. Dependendo do lugar onde moram, da situação financeira que possuem, da sua 

etnia ou da sua idade – entre muitos outros fatores – os perigos reais serão bem distintos 

para cada cidadão. Entretanto, depois de acreditarem que os crimes violentos são os 

mais frequentes, as pessoas supõem estar expostas de forma igualitária ao perigo de 

serem vítimas daqueles mesmos crimes violentos, o que não é uma suposição correta. 
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Contudo, ao se imaginarem, a qualquer momento, vítimas de um crime grave, os 

indivíduos passam a viver em constante estado de alerta. Dentro desse contexto, Baierl 

(2004) afirma: 

O medo é simplesmente isso – sinal de alerta e aviso de perigo – e não a reação e os 

comportamentos advindos desse sinal. As reações aos medos não são naturais, são 

reações aprendidas e condicionadas sócio culturalmente. As pessoas aprendem, ao 

longo de sua vida, a reagir de determinadas maneiras frente a acontecimentos e 

fatos. Portanto, outra distinção a ser feita é de que o medo não pode ser confundido 

com a violência e com as formas de reação a ele (Baierl, 2004, p. 39). 

Em complemento à ideia exposta anteriormente, Isasa (2001) argumenta que 

quando as pessoas estão inconscientes do medo, querem fugir dele e acabam fazendo 

exatamente o oposto do que deveriam fazer, tendendo a tolices que colocam em risco a 

sobrevivência. 

Mas de onde surgiu tanto medo? Como essa sensação ruim tomou conta de 

forma avassaladora dos moradores das grandes metrópoles mundiais? 

Em resposta à pergunta: “Mas, afinal, de que as pessoas têm medo?”, Marilena 

Chauí (1987) oferece algumas informações que nos ajudam a enxergar melhor a 

questão: 

Da morte, sempre foi a resposta. E de todos os males que possam simbolizá-la, 

antecipá-la, recordá-la aos mortais. Da morte violenta, completaria Hobbes. De 

todos os entes reais ou imaginários que sabemos ou cremos dotados de poder de vida 

e de extermínio: da natureza desordenada, da cólera de Deus, da manha do Diabo, da 

crueldade do tirano... da peste, da fome e do fogo, da guerra e do fim do mundo... 

Da repressão, murmuram os pequenos; da subversão, trovejam os grandes (Chauí, 

1987, p. 36). 

Cada cultura e/ou cada sociedade estabelecem significados e sentidos ao termo 

“medo” e isto acarreta conteúdos diferenciados dependendo do tempo e espaço. 
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Portanto, os medos influentes nas sociedades do passado não são idênticos aos medos 

que prevalecem nas sociedades contemporâneas. 

Nem só a mídia é responsável pela eclosão do medo... A ausência de segurança, 

a impunidade, a falência das organizações que deveriam garantir os direitos do cidadão 

(e segurança é o primeiro desses direitos) são outros estopins do medo e do sentimento 

de insegurança generalizado.  

Entretanto, como já foi colocado por Baierl (2004), é essencial não 

confundirmos o medo com suas formas de reação, uma vez que estas nos são aprendidas 

e condicionadas socioculturalmente, ou seja, as atitudes resultam de nossa percepção 

acerca do problema. 

Porém, tomadas pelo medo, as pessoas passam a experimentar uma grande 

angústia e deixam de realizar atividades que gostariam e que costumavam fazer 

anteriormente. Esta desistência é algo que acontecia, com mais frequência, à noite, 

entretanto atualmente ocorre em qualquer horário do dia. Neste contexto, podemos 

ressaltar, segundo as opiniões de diversos autores (Baierl, 2004; Caldeira, 2000; Eckert 

& Rocha, 2005; e Koury, 2004) que a violência urbana vem expandindo o que 

denominamos de “Cultura do Medo” ou “Medo Social”. Mas, o que querem dizer esses 

termos? Será o medo pensado e sentido „apenas‟ no domínio social? Acredito que não. 

As mudanças de comportamento decorrentes da percepção do medo podem ser 

observadas não apenas em sua dimensão social, mas também em sua dimensão espacial. 

No caso específico deste trabalho, o comportamento decorrente da percepção do medo 

será analisado sob a dimensão socioespacial, ou seja, vamos entender como são as 

novas alternativas de sociabilidade (que emergem dos comportamentos socioespaciais 

alterados diariamente em decorrência do medo) no lugar de morar.  
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Entretanto, como já afirmou Baierl (2004): 

Tomar o medo social como objeto é buscar explicá-lo como um instrumento criado 

socialmente, por determinados grupos, que impede as pessoas de coletivizarem seus 

interesses e o próprio medo, tecendo uma nova cultura e novos padrões éticos, no 

âmbito do privado e na esfera onde se gesta a vida cotidiana, alterando sua dinâmica, 

seus ritmos e seus procedimentos. É entendê-lo, não como um fenômeno pronto e 

acabado, mas como resultado de múltiplos processos, buscando explicações no bojo 

das relações sociais, das condições reais de vida dos sujeitos e na forma concreta 

como se expressa no cotidiano das pessoas (Baierl, 2004, p. 23). 

O medo social
3
 é um sentimento construído socialmente e, segundo Delumeau 

(1996), é um hábito adquirido, em grupo, de se temer determinadas ameaças. Já Baierl 

(2004) assume que o medo social tem sua origem no singular coletivo, o que nos sugere 

que, embora seja construído socialmente, é algo sentido em proporções individuais. 

Contudo, é preciso deixar claro o conceito de medo social a ser trabalhado nesta tese: 

O medo social é um medo construído socialmente, com o fim último de submeter 

pessoas e coletividades inteiras a interesses próprios e de grupos, e tem sua gênese 

na própria dinâmica da sociedade. Medo produzido e constituído em determinados 

contextos sociais e individuais, por determinados grupos ou pessoas, com vistas a 

atingir determinados grupos ou pessoas, com vistas a atingir determinados objetivos 

de subjugar, dominar e controlar o outro, e grupos através da intimidação e coerção. 

Esse medo leva determinadas coletividades, territorializadas em determinados 

espaços, a temer tal ameaça advinda desses grupos (Baierl, 2004, p. 48). 

A vida cotidiana nas grandes cidades vem se modificando em consequência da 

criminalidade, da violência e do medo. E esta situação de pânico generalizado tem 

levado os indivíduos a utilizarem estratégias de proteção individuais, não mais 

coletivas. As pessoas passam a agir por conta própria e a estrutura arquitetônica da 

cidade é alterada. Surgem as fortalezas do século XXI, a exemplo dos tempos 

                                                        
3 Dentre os autores que abordam a questão do medo enquanto decorrência social, Baierl (2004) é a única 

que utiliza o termo “medo social”; os demais, Caldeira (2000), Chauí (1987), Eckert e Rocha (2005) e 

Koury (2004), usam o termo “cultura do medo”. Embora as duas expressões apresentem o mesmo valor 

semântico, categorizei, nesta tese, a expressão “medo social” para que não precise ficar mudando e/ou 

usando duas expressões diferentes para a mesma coisa. 
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medievais, projetadas pela pressão do medo social. As moradias demandam tantos 

quesitos de proteção que perdem suas características sociais e urbanas. O mesmo 

acontece com os grupos sociais que a cada dia perdem mais sua característica de 

coletividade  

Nesta mesma linha de raciocínio, Bauman (2003) percebe as comunidades 

existentes na atualidade como “fortalezas sitiadas” que se sentem ameaçadas por 

inimigos internos e externos e, por isso,  

trincheiras e baluartes são os lugares onde os que procuram o aconchego, a 

simplicidade e a tranqüilidade comunitárias, terão que passar a maior parte de seu 

tempo (Bauman, 2003: 19). 

Para Bauman, tais comunidades são mostras da superficialidade dos atuais 

grupos sociais que ele denomina “comunidades cabides”, uma vez que  

os laços são descartáveis e pouco duradouros. Como está entendido e foi acertado de 

antemão que esses laços podem ser desmanchados, eles provocam poucas 

inconveniências e não são temidos (Bauman, 2003: 67). 

O condomínio fechado ou os bairros fechados são as provas cabais de novos 

modelos de comunidades, muito distantes dos ideais de fraternidade de Töonies e 

Bauman. 

A concepção de tais refúgios é uma tentativa de hierarquização socioeconômica 

espacial da cidade, do bairro, da rua. Com procedimentos que dificultam ainda mais as 

relações humanas, já tão deterioradas, os enclaves (termo bastante utilizado por Teresa 

Caldeira, 2000) produzem uma concepção de relação uniforme e impede o exercício de 

nossas percepções para as trocas simbólicas e as traduções dos significados culturais ou 

sociais. 

Ter uma atitude blasé contemporânea não é apenas ignorar os de fora, mas 

principalmente proteger-se dos perigos próprios da atual metrópole. A escolha de morar 
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em fortalezas leva-nos a considerar que o medo social tão comum nas grandes cidades 

passa pela concepção de vulnerabilidade que fundamenta a criação de instrumentos de 

defesa, de proteção. Com isso, posso afirmar que a intensificação do mercado de 

segurança é fruto de um fenômeno, implícito ao quadro de “apartheid
4
” e medo, que 

chamarei aqui de “Arquitetura do Medo”. Trata-se da arquitetura que visa promover a 

segurança através de uma nova tipologia funcional e formal de cidade, não respeitando 

sua configuração original, tampouco compreendendo que suas dimensões (sociais, 

políticas, econômicas, simbólicas e espaciais) relacionam-se de forma dinâmica.  

A “Arquitetura do Medo” é um fenômeno estudado por vários pesquisadores em 

todo o mundo, que ao avaliarem as características físicas das cidades perceberam que o 

crime e o medo advindo deste relacionavam-se diretamente. A proliferação do 

fenômeno tem gerado consequências importantes na segurança pública. Entre esses 

efeitos, confiro especial destaque a três: a comunidade perde o poder; quanto menos 

vigilância, maior a incidência de crimes; e a desvalorização imobiliária acarreta perda 

de oportunidades; explicando-os a seguir: 

1. A comunidade perde poder 

As pessoas tendem a se isolar cada vez mais e, desta forma, perdem poder. 

Afinal, se agindo em conjunto, com todos os moradores, elas tinham pelo menos 

uma chance de melhorar seu bairro e torná-lo mais seguro, se estão sozinhas, 

suas chances de pressionar as autoridades ou de sensibilizar outros parceiros 

para a conquista de programas efetivos de segurança serão nulas; 

2. Menos vigilância, mais crimes 

Se as pessoas não estão mais nas praças e nas ruas, teremos menos vigilância 

natural no bairro. Ou seja, aqueles que estiverem predispostos ao crime, à 

violência e à desordem poderão agir, agora, com muita tranquilidade, porque não 

                                                        
4 O apartheid foi um regime de segregação racial adotado de 1948 a 1994 pelos sucessivos governos do 

Partido Nacional na África do Sul, no qual os direitos da grande maioria dos habitantes foram cerceados 

pelo governo formado pela minoria branca. 
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precisam mais se preocupar com eventuais testemunhas. Assim, se a praça – 

antes frequentada pelas famílias, pelos namorados e pelas crianças – está agora 

vazia, ela poderá ser um lugar ideal para o tráfico de drogas e, assim, 

sucessivamente; 

3. Desvalorização imobiliária e perda de oportunidades 

Se, de fato, os moradores de uma determinada região passam a viver com medo 

do crime, a desocupação da área será uma consequência óbvia. Por decorrência, 

haverá uma grande oferta de imóveis no local. O valor venal das propriedades e 

o preço dos aluguéis cairão rapidamente na região, o que atrairá pessoas com 

baixo poder aquisitivo. Esta mudança de perfil populacional irá trazer mais 

problemas sociais para a região e produzirá uma menor identidade comunitária 

e, portanto, menos chances de atuação conjunta. Os moradores que não 

conseguirem transferência para outros espaços, certamente, não se sentirão 

estimulados a realizar investimentos em suas casas ou na própria comunidade. 

Menos turistas visitarão a região e os negócios locais tenderão a receber menos 

clientes. Muitos deles irão fechar ou se deslocar para regiões mais lucrativas. 

Como decorrência, as oportunidades de emprego na área tendem a cair, o que 

reforçará a dinâmica de espiral descendente. 

Percebe-se, por este círculo vicioso, que o avanço do crime e a sensação de 

insegurança espantam oportunidades e empobrecem as regiões afetadas. Os dois 

problemas – a insegurança (objetiva) e a sensação de insegurança (subjetiva) – são reais 

e devem ser enfrentados com medidas específicas e políticas públicas eficazes. Não 

adianta dizer às pessoas que suas preocupações são infundadas, pois o medo que sentem 

não corresponde aos riscos efetivos que correm. Será preciso lhes oferecer, também, a 

sensação de segurança. 

A desigualdade (encontrada em todas as dimensões da cidade) que opõe as 

classes sociais é um problema emergente que tem representação nas diferentes formas 

de “habitar” a cidade, além de ser claramente percebida pela autossegregação das elites 
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(confinadas em espaços cada vez mais isolados do todo da cidade) e pela exclusão dos 

humildes sem acesso a moradia digna.  

Portanto, inseridos no contexto da urbis contemporânea, observamos, de um 

lado, os mais abastados à caça de proteção, isolados em suas fortalezas caracterizadas 

por sistemas de segurança com alto padrão tecnológico e contratando segurança 

particular de todo e qualquer tipo. Do outro lado, o poder público se encarrega dos 

menos favorecidos através da implantação de programas de políticas públicas de 

repressão, recolhimento e confinamento, buscando mantê-los afastados do campo de 

ação e de visão, ou seja, controlando-os e muitas vezes até mesmo legitimando, pela 

aprovação velada ou disfarçada, ou pela omissão, o seu extermínio. 

As cidades condensam milhares de indivíduos de interesses, gostos e opiniões 

diversos e, reproduzindo Simmel (1987, p.14), “a maneira metropolitana de vida é 

certamente o solo mais fértil para a reciprocidade”, entendida, aqui, como relação 

social, é bastante razoável que se compreenda que a vida na cidade é realmente 

abalizada pela ameaça do conflito.  

2.1.1 Medo social enquanto comportamento socioespacial 

Presídio Professor Aníbal Bruno, Curado. Doze câmeras de vigilância eletrônica, 

muro de seis metros de altura, cerca elétrica, nenhum sistema detector de violação. 

Função: retirar do convívio social pessoas que, teoricamente, representam ameaça à 

coletividade [...]. Edifício Hockenheim, Jaqueira. Dezesseis câmeras de vigilância 

eletrônica, muro de oito metros de altura, sistema infravermelho com sete pontos de 

detecção, acionamento remoto de patrulha de segurança. Função: proteger seus 

moradores de pessoas como as que se encontram no Aníbal Bruno [...].5 

Os sentimentos de insegurança e medo fazem as pessoas alterarem seus 

comportamentos em relação aos seus semelhantes e também em relação aos espaços 

                                                        
5 Diario de Pernambuco, outubro de 2001. 
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físicos dos quais são usuários. No que diz respeito aos seus espaços de moradia, as 

pessoas passam a cercar suas casas, colocando alarmes, trancas e tudo aquilo que 

puderem em troca de uma promessa, ainda que tênue, de tranquilidade. 

Consequentemente, ao agirem desta forma, afastam-se dos espaços de domínio e 

uso público como as ruas, praças ou centros de lazer. Não colocam mais suas cadeiras 

nas calçadas para um momento de descanso, já não ficam na rua até mais tarde 

conversando com os amigos ou com os vizinhos e tendem a não participar de atividades 

comunitárias. As pessoas têm medo de sair de casa, de assalto, de estupro, do 

imprevisto e vivem assustadas. Medo de serem roubadas no semáforo e de terem seus 

veículos levados por assaltantes em frente de casa. Medo de saírem à noite e de irem aos 

lugares que, em outros tempos, frequentavam com prazer. O comportamento 

socioespacial passa a ser reflexo do medo social. O medo e o pânico ajudam a criar um 

ser individualista. Ele se recolhe em seu habitat, fica preso dentro de sua casa e elimina 

a coletividade de sua vida  

O texto extraído do Diario de Pernambuco, jornal mais antigo em circulação no 

estado de Pernambuco, pode ser chocante a princípio, mas é a prova de como os 

cidadãos comuns vivem atualmente. Temos construído verdadeiras prisões para 

proteção e defesa da vida e de nosso patrimônio. Com os menos favorecidos, a situação 

não é muito diferente: moradores de bairros periféricos e favelas, em busca de proteção 

e segurança, veem-se obrigados a abrigar grupos organizados e quadrilhas vinculadas ao 

mundo da contravenção e ao tráfico de drogas. 

O conjunto de práticas de segurança e defesa pessoal que crescem no setor 

privado é reflexo da inoperância da segurança pública, da descrença dos mecanismos 

legais e públicos de direito do cidadão e da impunidade. Entretanto, se por um lado 
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apresentam-se como formas de proteção, por outro, reforçam a violência urbana, sem, 

contudo, superá-la. Criam-se assim novas formas de controle social, pois é urgente a 

defesa da vida e a sobrevivência a qualquer custo.  

Baierl (2004) afirma que esse panorama socioespacial faz emergir um novo tipo 

de cidadão, que não confia mais no seu semelhante e passa a vê-lo como um possível 

inimigo – um agressor – a fonte de perigo. E assim vamos vivendo, tendo medo do 

“outro”, que não comunga de nossas ideias e pensamentos.  

Contudo, não importa o que aconteça com as cidades em sua história, uma 

característica permanece constante: as cidades são espaços onde estranhos se movem ou 

permanecem em lugares próximos uns dos outros. Esta presença de estranhos em todos 

os espaços, constantemente dentro do alcance e da linha de visão, insere uma grande 

dose de incerteza para todos os habitantes; essa presença é uma fonte de ansiedade 

perene, e de uma agressividade que normalmente está adormecida, mas que, de tempos 

em tempos, entra em erupção. 

O „outro‟ também fornece uma saída conveniente, e muitas vezes prática, para o 

medo congênito do desconhecido, do incerto e do imprevisível. Afastando os 

„estranhos‟ para longe de nossas casas e ruas, a incerteza, o medo e a insegurança são 

exorcizados. Entretanto, não devemos esquecer que os estranhos são uma variável 

desconhecida, cujas intenções e reações são incertas e podem ser radicalmente 

diferentes das nossas. Assim, partilhar o espaço com estranhos, viver em sua 

proximidade (que via de regra não são convidados ou bem-vindos), é a condição que os 

habitantes das cidades sentem como difícil, e mesmo impossível de se esquivar.  

O tema da proteção das cidades, assegurando-as espaços mais fluídos vem sendo 

objeto de estudo desde o século passado, na década de 60 com Jane Jacobs, passando 



81 

 

 

pela década de 70, com Oscar Newman, e década de 90 com Bill Hillier. As estratégias 

propostas por estes pesquisadores, como veremos a seguir, partem da premissa que o 

espaço físico pode influenciar o crime (e consequentemente o medo ou vice-versa) de 

duas formas: fisicamente, através da configuração espacial das cidades onde os sujeitos 

atuam, e socialmente, promovendo as redes sociais onde estes estão inseridos. 

2.1.2 Segurança vs. Proteção: Criminologia Ambiental e Teorias de Controle 

Socioespacial 

No desenvolvimento de estudos de conceitos aplicáveis à segurança, há soluções 

utilizando os mais diversos tipos de ferramentas existentes. Um estudo apresentado em 

Barcelona, no Congresso de Autoridades Locais e Regionais da Europa, em 1987, 

destacou sete teorias ou escolas de pensamento de prevenção criminal. Nestas, observa-

se que, ao longo dos anos em que há o combate e a busca em prevenir a violência, o 

alvo a ser trabalhado sempre foi o jovem. Ainda constatou-se na análise, que 

independente do tipo de teoria, há um emprego primordial de todos os meios 

disponíveis. Como exemplo, a teoria conhecida como Target Hardening, aparentemente 

recente, propõe a introdução maciça de sistemas de alarmes e vigilância eletrônica 

atuando de forma combinada e direta no acompanhamento dos passos do usuário do 

ambiente. 

A análise do crime relacionado à sua distribuição no espaço físico nasceu ao 

longo do século XIX, a partir da conscientização da existência da geografia do crime e 

do desvio. Esta área foi responsável pelo surgimento da demografia, que passou a 

efetuar os censos da população por área geográfica e administrativa. O desenvolvimento 

do capitalismo exigiu o conhecimento rigoroso das populações como instrumento para 

uma gestão eficaz dos recursos básicos, da circulação financeira, da mão-de-obra e do 

mercado de trabalho. 



82 

 

 

Nesse contexto, os dados estatísticos oficiais do crime, fornecidos pelas 

instâncias de controle, eram indispensáveis para quantificar o número de criminosos e 

qualificar as necessidades e a eficácia das medidas legislativas e penitenciárias. Paralelo 

a este quadro, o estudo acerca do transgressor, das suas condições de existência e seu 

modo de vida revelava a necessidade de controle social e de racionalização dos 

dispositivos da justiça. 

Os dados sobre a espacialidade do crime serviam, sobretudo, como 

alimentadores para o entendimento de uma criminologia centrada no ator do desvio. 

Assim, vários fatos e regularidades empíricas passaram a ser investigados. Tais 

investigações não forneceram nenhum quadro teórico explicativo, entretanto, os estudos 

envolvidos nestas verificações estabeleceram pontos interessantes: por exemplo, que o 

crime tem uma variância espacial alta, e que diferentes tipologias de crimes (contra a 

pessoa ou contra a propriedade) possuem padrões espaciais distintos.  

Desta forma, a primeira tentativa de se construir um mapa dos crimes contra a 

pessoa e contra a propriedade teve origem em 1829, na França. Nesta mesma época, foi 

delineada uma etiologia criminal que destacava a pobreza, o analfabetismo e a alta 

densidade populacional como fatores que levariam ao crime (Weisburd & Mcewen, 

1998).  

Contrariamente a perspectiva apresentada, a partir de 1920, o Departamento de 

Sociologia da Universidade de Chicago desenvolveu uma nova concepção, tanto do 

crime como do espaço. O contexto da sociedade americana da época e o aumento da 

insegurança urbana e do crime tiveram por protagonistas principais o jovem 

desempregado da “working class” e os “ghetos” e bairros urbanos marginalizados, em 

suas dimensões socioespaciais. Este cenário constitui a fonte de questões que vão 
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alimentar uma nova sociologia orientada para a compreensão dos comportamentos 

desviantes em meios urbanos, que ficou conhecida como Escola de Chicago.  

Pode-se afirmar que o título da obra de Louis Wirth: “O Urbanismo como Modo 

de Vida” conseguiu traduzir bem a ideia de que caracterizar o espaço corresponde a 

fazer a cartografia de novas formas de sociabilidade, uma vez que a cidade gera modos 

de interação específicos. Produz-se assim uma teoria da forma urbana e emerge uma 

área interdisciplinar – a ecologia urbana – que analisa as relações sociais geradas pela 

cidade capaz de fazer emergir uma verdadeira cultura urbana. 

Essa ecologia urbana deve ser aplicada ao estudo dos comportamentos dos 

indivíduos. Estes devem ser lidos no seu espaço sociofísico de inserção: constituem 

mundos desviantes, formas de vida com as suas regras e equilíbrio próprio dentro dos 

nichos ecológicos respectivos. Quando esse equilíbrio se rompe emerge a 

desorganização social: desfaz-se o balanço cooperação/competição, enfraquecem os 

mecanismos habituais de controle social, quebram-se as solidariedades. A ocorrência de 

condutas particularmente graves está associada aos momentos de desorganização social 

dos settings urbanos. 

A contribuição clássica, enfocando esta temática, é encontrada nos estudos de 

ecologia humana desenvolvidos pela Escola de Chicago. Este modelo combina o 

interesse em analisar a estrutura social da cidade e os processos pelos quais carreiras 

individuais criminosas se desenvolvem, no intuito de compreender a variação, por áreas 

urbanas, das taxas de incidência de crimes. 

A partir da hipótese das zonas concêntricas desenvolvidas por Burgess 

(1973/1922), e posteriormente testadas por Shaw e Mckay (1942), em pesquisa 

realizada na cidade de Chicago, os autores indicaram, por meio de taxas de delinquência 
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juvenil, a gradativa diminuição de sua incidência à medida que se deslocavam do centro 

da cidade em direção às áreas de subúrbio. Em sua opinião, havia uma relação direta 

entre os índices de delinquência e a sua posição geográfica no interior da cidade, que, 

por sua vez, obedecia a uma posição socioeconômica bem definida (Morris, 1957 e 

Bottoms, 1994). 

Tem-se, assim, a retomada da ideia, verificada empiricamente pelos primeiros 

criminologistas do século XIX, das áreas criminais persistentes. Só que agora se evolui 

da sua constatação para o estudo do seu funcionamento, da sua organização, das 

carreiras, de vida dos seus atores – da sua ecologia. 

O século XX trouxe a mudança do foco de análise da criminalidade. Enquanto as 

pesquisas, tradicionalmente, focavam sua atenção nas motivações dos criminosos, os 

recentes trabalhos nessa área buscavam explicações sobre os eventos criminais, tendo 

como principal ênfase o local onde estes ocorriam.  

Assim, a localização do crime surge como o elemento de primária importância 

na avaliação da criminalidade, como também na busca de formas de prevenção do 

crime, que tem no planejamento urbano, na arquitetura e na análise dos espaços, outra 

maneira de ser trabalhada.  

2.1.2.1  Jane Jacobs: a busca por diversidade e copresença de atores 

Segundo Jacobs (2000, original de 1961), é necessário admitir a diversidade de 

usos para que possamos compreender a cidade e sua teia de configurações. Um dos 

principais questionamentos de sua pesquisa é como as cidades podem provocar uma 

combinação de usos, por uma extensão suficiente de áreas urbanas para preservar a 

própria civilização. Segundo a autora, um cidadão pode habitar um local agradável, do 

ponto de vista estético, mas ao mesmo tempo desagradável do ponto de vista social (por 
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exemplo, locais que em certos horários do dia, devido a não variedade de uso, são 

desertos e monótonos a ponto dos habitantes terem medo de frequentar a área, por falta 

de segurança). Jacobs (2000) sugere que se diversifique o uso, criando comércio, 

serviço, lazer, dentre outros elementos capazes de atrair pessoas para o local.  

Seja de que espécie for, a diversidade gerada pelas cidades repousa no fato de que 

nelas muitas pessoas estão bastante próximas e elas manifestam os mais diferentes 

gostos, habilidades, necessidades, carências e obsessões. (Jacobs, 2000, p. 161). 

Segundo Jacobs, o bairro e sua configuração espacial devem atender a mais de 

uma função principal, de preferência, a mais de duas. Estas devem garantir a presença 

de pessoas que saiam de casa em horários diferentes e estejam nos lugares por motivos 

diferentes, mas sejam capazes de utilizar boa parte da infraestrutura. O uso ativo do 

lugar, independente de hora ou dia da semana, faz com que este se torne mais seguro 

pela presença de pessoas em variados horários e situações. 

A Tabela 6 ilustra os princípios de uma teoria de espaços seguros, proposta por 

Jacobs (2000) de forma sistematizada, apresentando as três características fundamentais 

que uma rua urbana deve ter para que possa atrair pedestres e se constituir como fator de 

segurança: demarcação clara entre público e privado, diversidade de uso e boa 

usabilidade das calçadas pelos pedestres. O quadro abaixo explica melhor essas 

propriedades e define-as uma a uma.  

Tabela 6 

Princípios de uma teoria de espaços seguros 

 

Propriedade Definição 

Olhos da rua 

São necessários “olhos” para vigiar a rua, ou seja, as 

edificações não devem estar de costas para a rua, 

oferecendo janelas e portas de acesso voltadas para as 

calçadas. Estas, por sua vez, devem permitir a visão e 

controle dos proprietários naturais do lugar. Esta 

qualidade gerou uma série de políticas posteriormente 

denominadas de vigilância dos bairros. Os programas 
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chamados de “neighborhood watch” incentivavam os 

moradores a manter visão das janelas, além de estabelecer 

ligações estreitas com a polícia, relatando fatos estranhos 

e acontecimentos no bairro, que poderiam levar à 

criminalidade. 

Elementos atrativos 

A rua deve oferecer atrativos, como a presença de lojas, 

bares, restaurantes e espaços para convívio ao longo das 

calçadas. Alguns desses atrativos devem abrir em horários 

diferentes para gerar a diversidade e copresença. Assim, o 

uso do lugar se torna mais diverso e os transeuntes e 

moradores sentem-se mais seguros. 

Diversidade 

Existem dois tipos diferentes de diversidade: os de usos 

principais, que são aqueles que, por si só, atraem pessoas 

a lugar específico funcionando como âncoras. Ex.: 

escritórios e fábricas, moradias, alguns lugares de 

diversão, educação e recreação. O outro tipo de 

diversidade é a derivada, que é um termo que se aplica 

aos empreendimentos que surgem em consequência da 

presença de usos principais, a fim de servir as pessoas 

atraídas pelos usos principais. As ruas e os bairros que 

possuem boa combinação de usos principais e têm êxito 

na geração da diversidade possuem maior probabilidade 

de obterem êxito também em outras áreas, inclusive nas 

mais sinistras. 

A maioria das quadras deve ser curta, ou seja, as ruas e as oportunidades de virar 

esquinas devem ser frequentes. O bairro deve ter uma combinação de edifícios com 

idade e estados de conservação variados, usos diferentes e incluir boa porcentagem de 

prédios antigos, de modo a gerar rendimento econômico variado. Essa mistura deve ser 

bem compacta. A variedade do lugar permite que o espaço seja utilizado de várias 

formas e em vários horários do dia, gerando assim, um tráfego permanente de usos. 

Assim, teremos um bom fluxo de pessoas, independente de suas intenções, e isso inclui 

alta concentração de pessoas que têm como propósito a moradia no local. Essas 

condições, em associação, criam combinações de usos economicamente eficazes.  

Jacobs (2000) ainda faz em seu trabalho algumas considerações acerca da 

morfologia e tipologia das ruas, além de citar a concentração de pessoas como um dos 

fatores essenciais para garantir uma boa diversidade urbana, proporcionada pela 

presença de atores. 
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2.1.2.2  Oscar Newman e seu espaço defensável 

Oscar Newman, arquiteto e urbanista conhecido internacionalmente, tornou-se 

um dos autores mais consultados no que diz respeito ao problema da segurança e sua 

relação com a tipologia das edificações e dos tecidos urbanos. Seu trabalho mais famoso 

é “Espaço Defensável” (Defensible Space, 1972), mas apresenta outra publicação, mais 

recente, chamada “Criando o Espaço Defensável” (Creating Defensible Space, 1996), 

que está disponível na internet gratuitamente e recebeu patrocínio do Departamento 

Nacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA. 

O conceito de Espaço Defensável evoluiu a partir da observação do conjunto 

Pruitt-Igoe, um complexo com 2.740 unidades residenciais cuja implosão ficou 

conhecida como o fim “oficial” do Movimento Modernista. O conjunto era composto 

por edificações de 11 pavimentos sobre largas superfícies verdes destinadas a usos 

coletivos. Entretanto, em pouco tempo, as condições de degradação chegaram a níveis 

insuportáveis: as áreas comuns ficaram em péssimas condições de conservação (os 

corredores e lavanderias eram palco de transgressões), as áreas verdes estavam cheias 

de lixo, e a utilização das escadas, halls e elevadores ficou perigosa. Newman concluiu 

que as pessoas só preservavam e cuidavam dos espaços que eram percebidos como 

“seus”, uma vez que espaços divididos por apenas duas famílias eram bem conservados. 

Já as áreas compartilhadas com diversas famílias não eram apropriadas pelos 

moradores, e, portanto, acabavam sendo depredadas. 

A chave para espaços defensáveis é o controle dos moradores a partir da 

reestruturação do desenho urbano da área. Newman encara a estrutura espacial como 

uma hierarquia de domínios territoriais estabelecidos entre o domínio público e o 

privado e defende a necessidade de uma delimitação rígida entre estes territórios, 

alegando que a ausência desse limite torna o espaço impessoal e anônimo, vulnerável às 
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ações criminosas. O trabalho de Newman teve fortes repercussões na prática urbana e 

arquitetônica, em particular na concepção de conjuntos residenciais. Os preceitos do 

Espaço Defensável foram aplicados largamente nos Estados Unidos e em algumas 

cidades novas francesas. Posteriormente, uma série de avaliações e estudos veio a 

questionar a eficiência da teoria, pois os espaços que aplicaram os conceitos não 

apresentavam menores taxas de criminalidade que os demais. Por este e outros motivos, 

apesar do conceito de Espaço Defensável ser aplicável a todo tipo de espaço planejado, 

a teoria de Newman recebeu muitas críticas. Entretanto, o maior número de criticas se 

dava pela teoria defender o controle por parte dos moradores, o que poderia resultar na 

segregação e no isolamento. Estranhos são vistos como inimigos em potencial, e não 

como possibilidade de encontros variados e maior interação social. A teoria de Newman 

vai, portanto, contra as ideias de Jane Jacobs, mostradas na seção anterior. 

Por outro lado, a necessidade de que as janelas e acessos tenham contato direto 

com os espaços circundantes tem correlação direta com o conceito de “olhos da rua” de 

Jacobs. Esse ponto parece ser consenso entre os principais autores que tratam do tema 

da segurança nos espaços urbanos e, portanto, deve ser estimulado (e talvez até exigido) 

em projetos e planos urbanísticos. 

2.1.2.3  A prevenção do crime a partir do desenho ambiental 

A prevenção do crime através do desenho ambiental, conhecida mundialmente 

por CPTED
6
 (Crime Prevention Through Environmental Design) é uma abordagem 

multi-disciplinar para dissuadir o comportamento criminoso. As estratégias CPTED 

baseiam-se na capacidade de influenciar decisões transgressoras que precedem atos 

criminosos.  

                                                        
6 Deste ponto em diante neste documento, o termo CPTED será utilizado para designar a prevenção do 

crime através do desenho ambiental. 
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A abordagem CPTED foi estabelecida, originalmente, em 1971, pelo 

criminologista C. Ray Jeffery. Entretanto, durante quase toda a década de 1970, o 

enfoque de Jeffery foi ignorado em decorrência do Espaço Defensável, desenvolvido 

por Newman, em 1972. Na verdade, Jeffery e Newman construíram suas bases de 

entendimento – e publicaram seus livros - a partir das ideias prévias de Elizabeth Wood, 

Jane Jacobs e Schlomo Angel. 

O livro de Newman, intitulado “Espaço Defensável: a prevenção do crime a 

partir do desenho urbano”, teve seus princípios amplamente aprovados, muito embora 

sua abordagem tenha sido posteriormente revista, por se limitar ao ambiente construído, 

diferente do modelo de Jeffery, mais abrangente. 

Até o ano de 2004, boa parte das estratégias CPTED foram implementadas, 

exclusivamente, dentro do ambiente construído, tendo no modelo de Newman sua única 

referência, já que o modelo de prevenção de Jeffery integrava biologia e psicologia, 

assumindo uma abordagem multidisciplinar pouco assumida (Robinson, 1996).  

A 2ª geração CPTED, iniciada em meados de 1997, fortaleceu seus princípios na 

crença de que alguns dos pressupostos básicos da 1ª geração não eram verdadeiros. 

Surge assim, uma abordagem mais holística que trabalha a prevenção do crime a partir 

do desenho ambiental, analisado através de todos os seus componentes socioespaciais, 

bem como participação ativa da comunidade. 

Perspectiva histórica 

Na década de 1960, Elizabeth Wood estabeleceu diretrizes quanto à segurança 

nas cidades, enquanto trabalhava para o governo de Chicago, enfatizando características 

de desenho que serviriam de suporte a vigilância natural. Embora essas diretrizes nunca 
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tenham sido efetivamente utilizadas, sabe-se que serviram de estímulo aos pioneiros do 

CPTED. 

Schlomo Angel foi o pioneiro do CPTED (embora aparentemente desconhecesse 

o termo que teve sua primeira utilização três anos mais tarde), tendo estudado sob o 

crivo do renomado planejador Christopher Alexander. Sua tese de doutorado 

(Desencorajando o crime a partir do planejamento da cidade) compreendeu a análise de 

um estudo de caso em Oakland, cidade do estado da Califórnia, nos EUA. Em 1968, 

através desse estudo, ele constatou que o ambiente físico poderia exercer influência 

direta sobre o crime a partir da demarcação de territórios, aumento ou redução de 

acessibilidade através da criação ou supressão de limites e redes de circulação e 

possibilidade de controle pela população e pela polícia. Angel (1968) arguiu que o 

crime era inversamente proporcional ao nível de atividade da rua, assumindo que 

ambientes de uso estritamente comerciais são mais vulneráveis ao crime. Os conceitos 

de Angel (1968) foram publicados em 1970, sendo amplamente divulgados e 

distribuídos pelo Departamento de Justiça dos EUA. 

O termo CPTED foi usado pela primeira vez pelo criminologista C. Ray Jeffery, 

pesquisador da Universidade do Estado da Flórida, e ganhou aceitação após a 

publicação, em 1971, do livro de mesmo nome. 

De acordo com Robinson (1996), o trabalho de Jeffery (1971) teve por base os 

preceitos da psicologia experimental representados na teoria da aprendizagem moderna. 

Enraizando-se profundamente em Skinner, a abordagem CPTED de Jeffery (1971) 

enfatizou o papel do ambiente físico no desenvolvimento de experiências agradáveis e 

dolorosas do ofensor que teria a capacidade de alterar características de comportamento. 
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A análise de Jeffery recebeu pouca atenção e foi ignorada durante toda a década de 

1970. 

A segunda edição do CPTED por Jeffery (1977) teve sua abordagem teórica 

expandida visando abarcar um modelo de comportamento mais complexo, justificado 

por influências mútuas e recíprocas entre o ambiente físico, o comportamento do 

ofensor enquanto indivíduo e o comportamento de membros individuais do público em 

geral. 

Nos anos da década de 1980, as prescrições do espaço defensável, definidas na 

década anterior, buscavam maior eficácia. Foram obtidos bons resultados no cenário 

residencial, especialmente nos espaços ocupados por moradores que tiveram liberdade 

em opinar sobre como agir em prol de uma maior interação social. As ferramentas de 

desenho do espaço defensável foram observadas quanto à eficácia em ambientes 

comerciais e institucionais. Alguns pesquisadores contribuíram com novas teorias ou 

literaturas para o avanço do CPTED na década de 1980: Wilson e Kelling (1982) 

exploraram o impacto da deterioração dos bairros sobre o comportamento de seus 

residentes, surgindo assim a teoria das janelas quebradas (The Broken Windows 

Theory), que acrescentou a manutenção/conservação da propriedade ao rol das 

estratégias do CPTED; Brantigham & Brantingham (1981) identificaram um novo 

conceito de crime, assumindo que, para sua ocorrência, seria necessária a atuação 

simultânea de suas quatro dimensões: a lei, o agressor, a vítima e o espaço, originando-

se daí a área intitulada criminologia ambiental; Clarke & Mayhew (1988) 

desenvolveram a abordagem prevenção do crime situacional, que pregava a redução de 

oportunidade a partir de melhorias no desenho e gerenciamento do ambiente; Crowe 

(2000) desenvolveu programas de treinamento das estratégias CPTED. 
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A última contribuição de Jeffery (1990) ao CPTED foi o livro cujo título é 

“Criminologia: uma abordagem interdisciplinar”. Nesta literatura, o autor assume que 

o ambiente nunca influencia o comportamento diretamente, mas o altera através do 

cérebro. Sendo assim qualquer modelo de prevenção do crime deve incluir o cérebro e o 

ambiente físico. A década de 1990 também foi marcada pela primeira edição da 

publicação CPTED, de autoria de Crowe (2000). Saville & Cleveland (1997) 

apresentaram um artigo na Primeira Conferência Anual CPTED, expondo que a 

prevenção do crime através do desenho ambiental deveria considerar questões sociais e 

psicológicas, além das ambientais. 

Em pleno século XXI, os elementos da abordagem CPTED vêm ganhando 

aceitação internacional devido às tentativas legais de seu uso e adequação. É notório 

afirmar que o termo “ambiente” do CPTED é usado geralmente para indicar o ambiente 

externo, muito embora a intenção de Jeffrey seja a de que o CPTED abarque também o 

ambiente interno do ofensor. Esta parece ter sido perdida, até mesmo naqueles que 

promovem a expansão do CPTED para incluir a ecologia e psicologia social sob a 

bandeira da segunda geração. 

Estratégias de utilização no ambiente construído 

As estratégias CPTED asseguram-se na capacidade de influenciar as decisões 

que precedem o ato criminal do transgressor
7
. Pesquisas acerca do comportamento 

criminal mostram que a decisão de transgredir é efetivada levando-se em conta o risco 

percebido, ou seja, a possibilidade de ser flagrado e ter sua atitude travada influem 

muito mais na determinação do ofensor do que a recompensa em si ou a facilidade do 

acesso. Logo, as estratégias CPTED atuam na ênfase da detecção e apreensão do perigo. 

                                                        
7 Neste documento, ao utilizar os termos transgressor, ofensor, criminoso, faço referência à mesma 

pessoa: àquela que se vale de atitudes transgressoras perante outras ou frente à propriedade alheia. 
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A partir da divulgação de diretrizes e/ou recomendações para garantir um espaço 

defensável, as estratégias CPTED baseiam-se na premissa de que o próprio desenho do 

ambiente construído e sua utilização efetiva podem reduzir o crime e o medo do crime, 

contribuindo, assim, na melhoria da qualidade de vida de seus usuários.  

Deste modo, a prática dessas estratégias no ambiente construído busca dissuadir 

o transgressor do exercício do crime através da manipulação do espaço em que estes 

atos tenham ocorrido. As três estratégias mais comuns voltadas ao ambiente construído 

são: vigilância natural, controle de acesso natural e reforço territorial natural. As duas 

primeiras estratégias limitam a oportunidade de ocorrência do crime, enquanto a terceira 

responsabiliza-se pela promoção do controle social através de várias medidas.  

A partir da ideia de vigilância natural, desenvolveu-se a noção de vigilância 

social, onde os residentes de determinada área, ao assegurar-se da presença de 

estranhos, estariam confiantes uns nos outros e seriam capazes de intervir na entrada e 

saída destes. Esta noção assume verdadeiramente que mudanças no layout físico de 

determinado espaço podem afetar a interação social e facilitar a ocorrência de crimes e o 

medo que estes acarretam (Rubenstein et al, 1980). 

O conceito de vigilância natural também foi inspiração a employee surveillance, 

ou vigilância do empregado desenvolvida por Mayhew et al (1979). Seus estudos 

pontuaram que o potencial da vigilância natural dos empregados de rodoviárias 

públicas, atendentes de estacionamentos, recepcionistas, zeladores de escolas ou 

conjuntos habitacionais, e dos proprietários de lojas, empresários ou assistentes, ao 

analisar casos em que a presença destes tem trazido segurança (exemplifica através da 

comparação de dois tipos de ônibus: o duplo horizontal e o duplo vertical, onde é 
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comprovado que o segundo tipo é mais propenso a atos vândalos, por não ter o 

motorista como observador). 

Segundo Perlgut (1982), as duas maiores estratégias de prevenção do crime, 

denominadas “manageable space” ou espaço dirigível, são as práticas (policiamento), e 

o processo de criação, através do desenho e layout físico, controlados ou manejáveis 

pelos residentes. Zonas territoriais, oportunidades de vigilância, provisão de serviços 

comunitários, iluminação pública adequada, acesso controlado aos conjuntos 

habitacionais, revogação de espaços que as pessoas não se apropriam também foram 

definições enfatizadas pelo autor mencionado, que entre outras afirmações, sugeriu que 

o desenho do ambiente seria capaz de influenciar a ocorrência do crime através do 

controle dos seguintes itens: manutenção; resposta ao crime; articulação com a polícia 

ou outras agências; proteção ao morador, a forma como as pessoas situam-se nas 

edificações; personalização das unidades; intervenção nas disputas de vizinhança e 

evidência policial. 

Moffat (1983) relacionou a incidência de seis estratégias após analisar o uso e 

adequação do desenho ambiental defensivo em projetos de vários ambientes (Figura 2): 

 

Figura 2. Relação entre os conceitos-chaves da 1ª Geração CPTED 

Fonte: Moffat, 1983. 
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A conexão entre as estratégias fundamentadoras do espaço defensável de 

Newman (1972) e do CPTED identificadas por Crowe (1997) é ilustrada na Tabela 7: 

Tabela 7 
Conexões entre as estratégias fundamentadoras do espaço defensável e do CPTED 

Princípios do Espaço Defensável Estratégias do CPTED 

Territorialidade 

Definição dos limites 
Definições de espaço controlado 

Territorialidade 

Definição dos limites 

Controle de acesso 

Clara marcação de zonas 

Vigilância 

Controle de Acesso 
Atenção dirigida a concentração de áreas 

Imagem e meio social: 

geração de atividades 
Locar atividades seguras em áreas inseguras 

Imagem e meio social: 

geração de atividades 
Locar atividades inseguras em áreas seguras 

Definição dos limites 

Controle de acesso 

Redução do controle de uso através de barreiras 

naturais 

Nenhum Melhor divisão do espaço 

Vigilância 
Aumento da vigilância natural nos espaços através 

do desenho 

Nenhum 
Superação da distância e isolamento através da 

comunicação 

Fonte: Schneider, R. H. & Kitchen, T. (2002). Planning for crime prevention: a transatlantic perspective. 

London: Routledge. 

Aplicabilidade e resultados: sucessos e fracassos 

Abordagens como a CPTED – Crime Prevention Through Environmental 

Design (Prevenção do crime através do desenho ambiental), que apresentam propostas 

físicas bem definidas (garantindo o “controle e segurança” dos lugares), têm gerado 

impactos no planejamento de bairros urbanos e intervenções de redesenho de conjuntos 

habitacionais em várias cidades dos EUA e da Inglaterra (Schneider & Kitchen, 2002). 

Aliás, muitos bairros de grandes cidades desses e de outros países (como é o caso da 

França, Canadá, Austrália)
8
 tiveram seus guias de recomendações e prevenção de 

                                                        
8 Geason, S.; Wilson, P. (1988). Crime Prevention – Theory and Practice. Canberra: Australian Institute of 

Criminology. 
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crimes escritos a partir das ideias centrais que permeiam esta teoria, embora ainda não 

se tenha certeza quanto à sua eficácia no controle e prevenção destes. O planejamento 

destes guias visava estimular a harmonia social nas cidades, a vida comum, assim como 

na tentativa de oferecer suporte às vítimas da criminalidade.  

Embora largamente utilizado, existem argumentos contra e a favor da prática do 

CPTED. O especialista de prevenção ao crime, Moffat (1983), resolveu incorporá-la a 

todas as campanhas de prevenção do crime, pois, segundo ele: “as mudanças 

provocadas através da utilização do desenho ambiental defensivo são permanentes e não 

necessitam programas envolvendo muitas pessoas e dinheiro”, ou seja, elas podem ser 

alicerçadas em programas baratos e em práticas de bom gerenciamento. Já aqueles que 

acreditam que o crime é resultado apenas de condições sociais, geradas por fatores 

econômicos como pobreza e desemprego, certamente concluirão que a manipulação do 

ambiente físico e programas de modificação comportamental não substituem os 

tradicionais serviços sociais como creches, tratamentos para alcoólatras, educação de 

alto nível e oportunidades de empregos. 

A prevenção do crime situacional (Situational Crime Prevention) teve início na 

Inglaterra, entre os anos de 1960 e 1970 e tem raízes no CPTED. Contudo, é uma 

estratégia considerada mais abrangente ao avançar suas análises no ambiente físico, 

incorporando novos conceitos (ignorados pelas demais teorias) como: gestão, divisão de 

espaço e comunicação. Segundo Geason & Wilson (1988), esta tática de prevenção do 

crime tem sido definida como: “o uso de medidas dirigidas a formas específicas de 

crime, as quais envolvem gestão, desenho ou manipulação do meio-ambiente imediato 

numa maneira tão sistemática e permanente quanto possível”. 
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Uma das maiores críticas à prevenção do crime situacional é que este desloca o 

crime, ou seja, ao serem impedidos de cometer o crime num local particular, os 

criminosos simplesmente procuram outro local ou mudam o tipo de crime que praticam. 

Todavia, também apresenta vantagens, uma vez que ao operar largamente numa 

microescala, pode ser utilizada em casos particulares (por exemplo: a teoria foi aplicada 

no desenho e gerenciamento das estações de metrô de Washington). 

Estudos recentes (Saville e Cleveland, 1997-2003) destacaram que a maioria 

dessas iniciativas de controle e prevenção do crime através do desenho ambiental tem o 

fechamento como premissa básica. Como resultado, o transgressor evade determinada 

área e ataca outra. Este argumento é exemplificado por Wilson (1976) através do caso 

do aumento da vigilância nas linhas de metrô de Nova Iorque, que simultaneamente 

trouxe diminuição dos crimes na área, porém fez aumentá-los nas linhas de ônibus. Isto 

evidencia que a ideia de que se fechar em si, na busca de controle e segurança bem 

definidos, não é a melhor solução na prevenção do crime. Este recurso vem sendo 

criticado por pesquisadores de várias áreas distintas (planejamento urbano, sociologia, 

antropologia, ecologia, etc.): a antropóloga e pesquisadora Zukin (2000) critica a dura 

postura do controle, assegurando que o método leva à proliferação de vários „não-

lugares‟
9
 na cidade, acarretando males sociais profundos. 

É certo que o uso do desenho ambiental defensivo legitima as novas formas 

espaciais arquitetônicas adotadas na construção de unidades residenciais, bem como o 

planejamento dos espaços urbanos e a criação de barreiras físicas para a consecução de 

crimes. Entretanto, a adoção destes mecanismos defensivos não impede o acesso ao 

alvo; ao contrário, gera crimes mais sofisticados. O impacto despertado por esta 

                                                        
9 Segundo Marc Augé (2000) “Não-lugar é um espaço onde as relações sociais acontecem, mas no qual não há 
características identitárias, relacionais ou históricas com estes espaços, como no caso dos lugares reais (diz-se reais 

em oposição a virtuais)”. 
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perspectiva propiciou o aprofundamento desta corrente de análise da criminalidade, ao 

evidenciar a existência de lugares considerados mais seguros do que outros nas áreas 

urbanas. Seus adeptos consideram importante o desenho arquitetônico adotado e sua 

funcionalidade para a população definida em termos da segurança.  

O mérito desta perspectiva é trazer a discussão sobre segurança para o âmbito 

local, admitindo ser a dimensão do bairro a mais apropriada para a adoção e posterior 

implantação de programas de segurança (Taylor & Harrel, 1996; Taylor, Gottfredson e 

Brower, 1981; The John Howard Society of Alberta, 1995). Entretanto, uma das 

maiores limitações das estratégias que utilizam o desenho ambiental defensivo é a sua 

inabilidade em adaptar-se a mudanças de comportamento.  

2.1.2.4  Bill Hillier e sua contribuição aos programas de prevenção 

Hillier e Hanson, em meados da década de 1980, ao abordarem as implicações 

sociais da forma urbana no âmbito da teoria da Sintaxe Espacial ou Teoria Social do 

Espaço, recuperam o tema da vigilância natural e do controle social e adotam uma 

perspectiva próxima de Jane Jacobs, criticando as propostas de hierarquização espaço-

funcional apresentadas por Newman e seguidas pelo CPTED (Hillier e Hanson, 1984; 

Hillier et al, 1987; Hillier, 1996). Segundo os autores, a hierarquização espacial provoca 

uma subutilização do espaço que conduz a cidade a uma uniformização alienante e essa 

condição condiciona a capacidade participativa das populações ao nível do 

estabelecimento de meios de controle social e de vigilância natural na medida em que, 

deliberadamente, limitam as relações sociais a grupos específicos e promovem a 

segregação espacial (Iannicelli, 2008). 

A teoria Social do Espaço apresenta como objetivo principal investigar as relações 

entre espaço e sociedade, ou seja, entre a forma de organização do espaço construído, as 
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regras sociais que o conformaram e os usos decorrentes. Para isso, a teoria busca 

descrever a configuração do traçado e as relações entre espaço público e privado através 

de medidas quantitativas, as quais permitem entender aspectos importantes do sistema 

urbano, tais como a acessibilidade e a distribuição de usos do solo. 

Na última década, pesquisadores têm se dedicado a estudar os efeitos do espaço 

construído relacionado ao crime. Esses estudos encontraram correlações entre as 

medidas de sintaxe espacial e a criminalidade em bairros residenciais (Hillier & Shu, 

2000). 

Segundo Iannicelli (2008), em sua apresentação no Home Office Conference on 

crime Prevention through Environmental Design, Hillier explicou que a sintaxe espacial 

mede o nível de integração dos espaços. Ela pode prever a distribuição dos movimentos 

gerados pela configuração do espaço em função das relações existentes entre cada parte 

deste. Essa análise é realizada por meio de comparações, análises estatísticas e 

matemáticas e levando-se em consideração conceitos como axialidade, simetria, 

permeabilidade, conectividade, integração global e local, profundidade e 

inteligibilidade. Todos estes conceitos precisam ser bem definidos e estudados para que 

o resultado do trabalho seja legível e leve a conclusões práticas para solução dos 

problemas existentes e para o aproveitamento das potencialidades da área. 

2.2  Medo social e a emergência de novas arquiteturas do morar 

A sociedade urbana contemporânea reflete a complexidade de nossa era, sendo 

multifacetada e formada por uma diversidade de arranjos familiares. Outra característica 

bastante atual de nossa sociedade (que vem sendo discutida ao longo deste capítulo) são 

os altos níveis de criminalidade urbana, problema que, ao ser percebido, é rapidamente 

transformado em medo social. A combinação destes fatores vem contribuindo não só 
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para a proliferação de espaços de morar fechados, que crescem para dentro de sua 

própria configuração espacial, mas também para dar a estes o status de forma ideal de 

habitação.  

Nos EUA, mais de 8 milhões de habitantes partilham as áreas comuns desses 

espaços de morar, segundo dados da pesquisa de Blakely & Snyder (1995). Isto, há 

quase uma década atrás. Setha Low (2003) afirma que a escolha dos americanos em 

residirem em gated communities tem tomado proporções maiores, pois se trata do 

reflexo do medo da violência e da certificação da insegurança do país.  

Lopes (2003) assegura que para Blakely & Snyder (1995), gated communities 

(comunidades cercadas) são áreas residenciais de acesso restrito, onde espaços 

normalmente públicos têm sido privatizados. Trata-se de comunidades fortificadas, 

cujas principais características são segurança e proteção. Elas criam barreiras físicas de 

acesso, controlando o espaço comunitário. Muitas dessas comunidades privatizam 

também as responsabilidades cívicas, como proteção policial e serviços comuns, tais 

como: educação, recreação, entretenimento. Isto revela, segundo Blakely & Snyder 

(1995), o declínio da cidadania, do instinto comunitário do ser humano, a fragmentação 

social que tem abalado os EUA nos últimos anos, pois tais comunidades, além de 

limitarem o contato social entre os diferentes grupos da sociedade, são administradas 

por associações de moradores, que atuam como uma forma de governo privado. Isto 

acontece porque os espaços públicos situados dentro dessas comunidades ficam sob a 

autoridade e administração dessas associações. Desta forma, os moradores não se 

sentem beneficiados pelos serviços prestados pelo governo, chegando a propor a isenção 

das taxas governamentais, ou seja, dos bens públicos e dos interesses comuns da 

sociedade (Lopes, 2003). 
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As gated communities podem ser classificadas, segundo Blakely & Snyder 

(1995), em três categorias principais: lifestyle, elite communities e security zone (estilo 

de vida, comunidades de elite e zona de segurança, respectivamente), cada uma com 

subdivisões próprias. Cada uma dessas categorias apresenta uma combinação, com 

intensidades variadas, de quatro critérios baseados em fatores sociais: exclusão, 

privatização, estabilidade e senso de comunidade. Este último, segundo os autores, é 

raramente visto dentro das gated communities (Lopes, 2003). 

Na primeira categoria, os portões e grades das gated communities simbolizam a 

privacidade. Na segunda categoria, os portões simbolizam status, distinção e prestígio. 

Essas duas categorias são exemplos de comunidades motivadas pelo desejo de 

investimento e controle do futuro, através da criação de medidas que maximizem a vida 

interna (privada, dentro das comunidades) dos residentes. 

Na terceira categoria, o principal critério é o da exclusão. Nessas comunidades 

os portões são divisores (distanciadores) do medo (desenvolvido em resposta ao 

aumento do crime e do caos urbano), e foram, geralmente, colocados posteriormente, 

partindo de iniciativa da vizinhança que decide sobre a real necessidade de proteção 

contra o crime. 

Fica claro, portanto, que a busca pelo critério “senso de comunidade” não 

representa prioridade em nenhum dos três tipos de gated communities classificados 

pelos autores. Apesar disso, muitos residentes apontam esse critério como um dos 

principais motivos para procurarem esses tipos de moradias: a busca por laços estreitos 

entre vizinhos e um sentimento de comunidade. Os próprios Blakely e Snyder (1997) 

não apresentam uma definição precisa sobre o termo “comunidade”. Inicialmente, 

apresentam-na como uma noção de local, espaço físico e residência. Além disso, são 
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discutidas noções sociais como responsabilidade mútua, interação e cooperação. São 

ainda incluídos conceitos psicológicos como “comunidade de sentimento”. Mas, embora 

sem uma definição única e coerente sobre o termo comunidade, os autores são claros ao 

apontarem e criticarem a ausência prática do senso de comunidade nas gated 

communities. 

As gated communities são o reduto de pessoas econômica, social e 

aparentemente homogêneas, sendo a lógica por trás disso o sentimento de pertencimento 

e segurança gerados pelo fato de estar entre “iguais”.  

No Brasil, algumas comunidades podem ser ditas gated communities pelo 

simples fato de apresentarem seu espaço sociofísico completamente cercado por 

portões, grades ou muros e de terem seus serviços internos privatizados. É o caso dos 

muitos alphavilles que estão sendo erguidos em nosso território. 

Imagens de segurança, isolamento, homogeneidade, além da existência de 

instalações e de serviços diversificados contribuiriam para a criação e consolidação do 

que Caldeira (2000) denomina de mito de um novo conceito de moradia. A autora 

investigou as transformações urbanas sofridas pela cidade de São Paulo nas últimas 

décadas do século XX, chegando a discutir três diferenças básicas entre os projetos 

habitacionais (edifícios de apartamentos) da década de 1970 e os atuais: a primeira diz 

respeito à localização – nos anos 1970, a maior parte dos prédios situava-se nas áreas 

centrais; enquanto que os projetos desenvolvidos para esta década, situam-se em áreas 

periféricas; a segunda diferença é a questão „segurança‟ – antes, os prédios eram abertos 

para a rua, não havia a preocupação com muros. Esta quebra de padrão arquitetônico 

veio com o tempo, com o aumento da „onda‟ de violência, insegurança e crime. Por fim, 

a última diferença constatada pela autora diz respeito à quantidade e à qualidade dos 
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equipamentos urbanos localizados no interior dos condomínios – na década atual, esta 

oferta é bem mais sortida.  

Em “Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo”, Caldeira 

(2000) define os condomínios fechados como espaços privatizados, herméticos e 

monitorados, destinados à residência, ao lazer, ao trabalho e ao consumo. Sua análise 

acerca dos condomínios fechados - a versão residencial do novo modo de segregação, 

ou a nova tendência de morar – se dá a partir de dois distritos não centrais e adjacentes, 

localizados a sudoeste da cidade de São Paulo (para exemplificar as mudanças mais 

dramáticas ocorridas na cidade: o Morumbi e a Vila Andrade, bairros que apresentaram 

um significativo crescimento populacional nos anos 80). Caldeira (2000) discute as 

dificuldades existentes em se organizar a vida social dentro de muros ou, sendo mais 

fiel ao termo das gated communities, „por trás das grades‟. Na verdade, o que ocorre é 

que os condomínios fechados, por requererem grandes lotes (dentro destes, os blocos 

são voltados para o interior e nunca em direção à rua, rejeitando a vida pública de forma 

explícita), acabam não sendo construídos nos bairros centrais tradicionais, pois estes 

possuem áreas bastante densas. As gated communities paulistanas, que a autora 

denominou de enclaves fortificados, são espaços autônomos, independentes do seu 

entorno, que podem ser situados em qualquer lugar, tendendo a serem espaços 

socialmente homogêneos. Igualmente ao processo que vem ocorrendo nos EUA, os 

condomínios fechados brasileiros também estão transformando a natureza do espaço 

público e a qualidade das relações sociais na cidade, que estão se tornando cada vez 

mais restritas. 

Setha Low (2003), antropóloga, também aborda a questão das gated 

communities nos EUA. No livro: “Behind the Gates: Life, Security and the persuit of 
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Hapiness in fortress America”, Low (2003) utiliza-se dos mesmos métodos dos autores 

supracitados (narrativas, entrevistas, observações de campo), chegando a conclusões 

semelhantes: tais comunidades resultam numa polarização econômica e social da 

população, que propicia beneficiamento para a classe alta e marginalização das demais 

classes.  

Segundo Low (2003), as gated communities são enclaves separatistas onde os 

moradores isolam-se socialmente e economicamente do restante da sociedade, 

garantindo, para tal, uma homogeneidade social e econômica entre seus residentes, ou 

seja, trata-se de uma comunidade de pessoas aparentemente iguais. Todavia, a autora 

acrescenta que essa homogeneidade acarreta o “medo dos outros”, dos que estão de fora 

desses enclaves. 

Low (2003) acrescenta que as gated communities falham em dois aspectos que 

se propõem a solucionar: além de não manterem as pessoas indesejáveis do lado de fora 

(a autora exemplifica e ilustra tais situações), ilude os moradores no que diz respeito ao 

senso de comunidade. Este não é estabelecido de forma melhor que em outras 

vizinhanças que não possuem muros ou portões, elementos que acabam provocando 

ansiedade e medo nos moradores. 

Movida pelo sentimento de inquietude, Lopes (2008), em sua tese de doutorado, 

comparou as gated communities e os condomínios fechados, na tentativa de desfazer o 

grande mal-entendido que existe em torno desta temática: será que ambos os termos 

significam a mesma coisa? Será que podemos afirmar que os condomínios fechados são 

gated communities e vice-versa? A Tabela 8 sintetiza a proposta de Lopes (2008) de 

forma simples e direta. 

Tabela 8 

Análise comparativa entre Condomínios e Gated Communities 
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Elementos 

comparativos 
Condomínios Horizontais Gated Communities 

CONTEXTO 

URBANO 

■ Ocupação centro → periferia 

■ Periferia 

● desvalorizada 

● sem infra-estrutura 

■ População pobre expelida p/ periferia 

■ Ocupação centro + periferia 

■ Periferia  

● valorizada  

● com infra-estrutura 

■ População rica escolhe periferia 

MOTIVADORES 

■ Lazer 

■ Segurança 

■ Prestígio 

■ Controle tráfego 

■ Segurança 

■ Restauração senso vizinhança 

ORIGEM ■ Áreas privadas ■ Áreas públicas 

IMPOSTOS 
■ Discussão ainda muito tímida sobre 

isenção de impostos 

■ Discutem a isenção de impostos 

sobre serviços públicos. Alegam 

dupla tributação 

COMUNIDADE 
■ Preocupação inicial com a 

constituição de uma comunidade 

■ Há uma preocupação, apenas no 

discurso, com a constituição de uma 

comunidade 

PROJETO de 

ARQUITETURA 

■ Projetos distintos. A padronização é 

vista como algo negativo 

■ Casos de projetos semelhantes. a 

padronização é vista como algo 

positivo. 

CONSTRUÇÃO 
■ Projeto e construção por iniciativa de 

cada morador 

■ Em muitos casos o incorporador 

constrói em série 

Fonte: Lopes, A. V. F. (2008). Condomínios Residenciais: novas faces da sociabilidade e da vivência de 

transgressões sociais. Tese de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano. 

Recife: UFPE. 

Ao analisar o quadro proposto por Lopes (2008), concluo que os condomínios 

fechados não são gated communities, embora muitas vezes sejam vendidos como tal. 

Entre as duas opções, a diferença que mais colabora nas ideias desta tese é a de que nos 

condomínios fechados fica explicito o desejo pela segregação (afastar os que estão 

dentro do perigo que representam os que estão fora), já nas gated communities, é clara a 

busca por homogeinização (dos que estão dentro). 

2.2.1 Grupos sociais urbanos ou novas comunidades? 
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Diversos autores têm criticado o uso indiscriminado do termo comunidade na 

atualidade: são comunidades virtuais, comunidades carentes, comunidades negras, entre 

outras. O significado de comunidade vem sofrendo alterações de acordo com o que se 

quer identificar como sendo um grupo social. O que se acredita como tendência pós-

moderna de homogeneização leva à necessidade de contrariar esse fluxo generalizador, 

fazendo o contraponto com o particular, nesse caso, a tentativa de identificar 

comunidades (enquanto uma unidade) dentro do meio urbano homogeneizador. De fato, 

as associações sociais existem, desde grupos esportivos até os grupos religiosos. Porém, 

dentro das ciências sociais, tratar como comunidade grupos de pessoas que se associam 

parcialmente em dias e locais específicos, pode nos levar a uma confusão no que diz 

respeito à profundidade e ao grau de envolvimento dessas pessoas. O termo comunidade 

tem sido utilizado nas ciências sociais por estudiosos como Weber, Tönnies e Redfield. 

Embora guardadas as diferenças de abordagem entre autores, podemos construir, com 

base neles, um conceito comum sobre comunidade e o grau de envolvimento social 

dentro dela. Contudo, à parte essa discussão sobre a escolha da terminologia mais 

correta, comunidade ou grupos sociais urbanos, outro aspecto se faz mais importante, 

que é o fato de que todas essas “comunidades” novas divulgadas pelos jornais, revistas, 

internet, surgem para suprir a necessidade de associação dos indivíduos (Lopes, 2008).  

Hoje, entre o nível amplo da sociedade e o nível particular dos indivíduos dos 

centros urbanos, temos as relações sociais num nível intermediário, isto é, existem 

agrupamentos de indivíduos que se relacionam face a face, como numa comunidade, 

sem, contudo, estarem presos exclusivamente a estes. Esses agrupamentos podem ser 

chamados de subculturas, subsociedades ou grupos urbanos. A grande diferença das 

relações desses grupos urbanos de hoje para as comunidades estudadas por Weber, 

Tönnies e Redfield é que nos grupos urbanos, cada indivíduo pertence a vários grupos, 
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já numa comunidade os indivíduos são absorvidos de forma total e exclusiva, ou seja, 

um indivíduo pertence a uma comunidade e somente a ela. Nos grupos urbanos, o 

sujeito é quase forçado a pertencer a vários grupos, uma vez que sua própria vida está 

fragmentada em moradia, trabalho/escola, religião, lazer, entre outras atividades. 

Inserido em vários desses grupos, ele fatalmente estabelece relações sociais. Dentro 

desse universo de relações, cada um elege quais delas podem ser mais próximas e 

amistosas. E exatamente dessa escolha, de onde se quer pertencer e de onde se é aceito, 

que são criados grupos urbanos, nos quais o indivíduo estabelece relações próximas, e 

de certa forma analogamente semelhantes ao que teríamos em uma comunidade. 

Segundo Lopes (2008), os grupos urbanos agregam indivíduos com mesmos 

interesses, costumes, comportamentos e atitudes e as relações que ocorrem dentro 

desses grupos são caracterizadas pelo respeito e envolvimento emocional próprio das 

relações face a face. Contudo, mais do que isso, a organização de pessoas em grupos 

sociais urbanos é uma reunião em torno de uma identidade coletiva, onde podemos 

afirmar para o restante da sociedade: “nós somos”.  

Para alguns autores, a ideia de uma nova forma de organização social está 

intimamente relacionada ao contexto social, econômico e político no qual estamos 

inseridos, ou seja, os grupos sociais urbanos surgem como respostas às mudanças pelas 

quais o mundo ocidental vem passando há pelo menos quatro décadas. Essas mudanças 

incluem dois processos distintos (a revolução cultural do individualismo e a crise 

econômica e de reestruturação dos mercados de trabalho do mundo industrial moderno) 

que se ajustam resultando nas mudanças radicais nas esferas da ordem: trabalho e 

comunidade. 
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Todo esse discurso acerca das comunidades nos leva a questionar se os 

condomínios podem ser considerados como tal. Em minha opinião, condomínios não 

são comunidades, se considerarmos o sentido clássico do termo. Sei que essa afirmação 

vai de encontro ao senso comum de que o condomínio é uma comunidade de pessoas 

homogêneas, caracterizada por apresentar-se de forma coesa e harmônica. Na verdade, 

existe coesão no que se refere à demanda por segurança, serviços e lazer e relações 

sociais estreitas (laços de vizinhança). Entretanto, a procura por esses itens não 

caracteriza um condomínio residencial como uma comunidade, mas sim como um 

grupo social urbano. Porque posso afirmar isto de forma tão categórica? Os laços típicos 

de uma comunidade são gerados a partir do envolvimento de todos os integrantes 

visando uma unidade maior e é por isso que não podemos esperar que num condomínio 

as relações sociais aconteçam da mesma forma que numa comunidade. 

O condomínio é formado por pessoas diferentes com interesses diversos. O 

elemento que as une é o fato de estarem partilhando uma mesma área comum, ou seja, o 

caráter espacial é o mais forte fator de coesão. O condomínio pode, em princípio, ser 

considerado um grupo social urbano, pois, como já vimos, os grupos urbanos são 

caracterizados por um agrupamento em torno de um interesse comum, mesmo que seja 

um interesse momentâneo. Os moradores dos condomínios unem-se em torno de um 

interesse, pelo menos no momento da deliberação por morar em determinado 

condomínio. Assim, o condomínio pode ser caracterizado como um grupo social 

urbano. Além disso, pode abrigar e até mesmo fomentar a existência de grupos sociais 

em seu interior, com formas diversas de interação social. Um exemplo claro disso é 

dado pelas crianças e jovens que instituem seus pequenos grupos urbanos, no interior 

dos condomínios. Nesse caso, o afeto suscitado em decorrência da proximidade física 
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pode ser perpetuado, uma vez que o vínculo é instituído de forma gratificante para os 

envolvidos. 

O mesmo acontece em outros locais, como no trabalho, escola, grupo religioso: 

estes são exemplos de espaços que podem abrigar grupos sociais. Contudo o ambiente 

físico é apenas um elemento que contribui para o contato inicial. A responsabilidade 

pela continuidade do vínculo é exclusivamente dos indivíduos participantes do grupo. O 

grupo social não exige exclusividade, mas pede envolvimento, mesmo que num curto 

espaço de tempo. 

Em pleno século XXI, as “comunidades virtuais”, permeiam a internet e nossas 

vidas de uma forma geral. Pessoas fazem parte de uma “comunidade de interesse”, 

mesmo sem nunca terem se conhecido. O grupo social é criado em torno de um 

interesse e enquanto durar o interesse o grupo será mantido. Em nenhum desses grupos 

sociais urbanos vemos o desenvolvimento de senso de comunidade, não temos contato 

face a face e isso faz com que seus integrantes não desenvolvam respeito mútuo. Se não 

há conhecimento e reconhecimento, não pode haver cuidado/preocupação com o outro. 

Só que mesmo o condomínio não constituindo uma comunidade no sentido das relações 

sociais, os indivíduos que o compõem estão ligados por meio da partilha do espaço. 

Consequentemente, não há como comungar de um espaço saudável socialmente se não 

há apego nem cuidado com o espaço e os seus integrantes. 

Um problema cada dia mais frequente a partir do nascimento de novos grupos 

urbanos é o abandono do espaço público. Uma vez que os integrantes desses grupos 

preferem que seus encontros ocorram em esferas privadas ou semiprivadas. 



110 

 

 

As pessoas comumente citam o abandono das áreas públicas como decorrência 

da criminalidade urbana e do sentimento de insegurança instalado em detrimento desta 

violência exacerbada. Mas será que esta é realmente a ordem correta dos fatos? 

O espaço público pode ser definido como o espaço que, dentro do território 

urbano tradicional, destina-se ao uso comum e tem posse coletiva, uma vez que a 

palavra “público” refere-se ao povo, algo que serve para uso de todos. Discutir o papel 

do espaço público na urbis contemporânea constitui-se, antes de tudo, num desafio, 

diante de um cenário em que o domínio privado penetra em todas as dimensões da 

cultura urbana. 

Os espaços públicos, que antes eram utilizados para a interação social e lazer, 

agora são palcos de insegurança, uma vez que os espaços semipúblicos (semiprivados) - 

públicos por sua significação, mas privados por sua apropriação - como shoppings 

centers e restaurantes, estão adentrando em todas as extensões da vida urbana e 

substituindo o domínio público. 

E o que pode resultar desse crescente abandono dos espaços públicos? Tendo em 

vista o descaso do poder público e da população e o crescimento da insegurança, serão 

os espaços públicos realmente substituídos pelos espaços privatizados? Se isso 

acontecer, iremos permanecer contemplando a esfera privada se apropriar dos últimos 

lugares considerados públicos ou iremos à luta para defender nosso direito à função 

social da cidade? 

A revitalização dos espaços públicos de convívio é fundamental para diminuir a 

violência e suavizar a sensação de insegurança das pessoas. Criar nas praças da cidade 

uma atmosfera acolhedora e espaço de atividades que atraiam os moradores que habitam 

as redondezas é crucial.  
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CAPÍTULO 3 

 

A DISCUSSÃO CHEGA AOS CONDOMÍNIOS 

De Johanesburgo a Budapeste, do Cairo à cidade do México, de 

Buenos Aires a Los Angeles, processos semelhantes ocorrem: o 

erguimento de muros, a secessão das classes altas, a privatização 

dos espaços públicos e a proliferação das tecnologias de 
vigilância estão fragmentando o espaço da cidade, separando 

grupos sociais e mudando o caráter da vida pública de maneira 

que contradizem os ideais modernos de vida urbana. 

Os enclaves privados e fortificados cultivam um relacionamento 
de negação e ruptura com o resto da cidade e com o que pode ser 

chamado de um estilo moderno de espaço público aberto à livre 

circulação. Eles estão transformando a natureza do espaço 

público e a qualidade das interações públicas na cidade, que estão 

se tornando cada vez mais marcadas por suspeita e restrição. 

Tereza Caldeira 
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Os condomínios fechados são espaços que têm sido alvo de análises 

sociológicas, antropológicas e arquitetônicas frequentemente. Alguns autores têm 

abordado o tema através da correlação dos aspectos espaciais com os socioculturais, 

tanto no Brasil (é o caso de Caldeira, 2000, em Cidade de Muros) quanto no exterior (é 

o caso de Blakely & Snyder, 1995-1997, em Gated We Fall: Gated and Walled 

Communities in the United States). 

O capítulo anterior já introduziu a temática, abordando algumas questões 

conceituais e as diferenças entre os condomínios fechados brasileiros e as gated 

communities americanas. Neste capítulo, esclareço questões relevantes sobre os 

condomínios residenciais – definições e interpretações quanto a tipos de condomínios – 

ao mesmo tempo em que aponto os Condomínios Residenciais Verticais como objetos 

de estudo dessa pesquisa. Em seguida, o condomínio é contextualizado dentro de sua 

origem e desenvolvimento no Brasil, em especial na cidade de Recife.  

Condomínios Residenciais são vistos, especialmente pela classe média urbana, 

como espaços seguros para morar, uma vez que são detentores de elementos de controle 

e segurança como muros altos, portões, portaria, câmeras de vigilância, que representam 

barreiras de proteção contra o crime e propiciam uma vida em segurança, para um grupo 

de pessoas que partilham uma mesma área. Em contrapartida, esses elementos de 

segurança promovem uma separação entre os moradores dos condomínios residenciais e 

o restante da sociedade, uma vez que os dispositivos de proteção estabelecem a 

separação entre o que está dentro e o que está fora do condomínio.  

O termo é usado no Brasil com bastante frequência para designar, 

principalmente, os novos empreendimentos imobiliários que têm surgido desde o início 

da década de 1990. A reportagem da revista Veja intitulada “Viver em Condomínio”, de 
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autoria de Rosana Zakabi, datada de maio de 2002, por exemplo, afirmava que “um 

décimo da classe média brasileira, quase 2,5% da população total, foi viver atrás de 

muros” (p.96). Ainda não há estatísticas exatas ou estudos muito rigorosos, mas a 

estimativa da reportagem era que o número de condomínios no Brasil houvesse 

praticamente duplicado nos últimos cinco anos. 

Segundo Lopes (2008), o condomínio é uma tipologia residencial 

contemporânea e em desenvolvimento em muitas sociedades, principalmente nos 

grandes centros urbanos. A palavra condomínio está presente no cotidiano das pessoas 

que habitam as metrópoles e, em geral, sua ideia é difundida através de propagandas de 

televisão, panfletos publicitários e seções de imóveis dos jornais. Nesse contexto, o 

condomínio é um produto a ser vendido e, como tal, apenas suas inúmeras vantagens, 

quase sempre de acordo com os desejos e demanda do mercado, são mencionadas. 

Contudo, o aumento da quantidade de condomínios pode trazer impactos sociais e 

urbanos que, incorporados a questões de ordem socioeconômica, poderá acarretar um 

processo de fragmentação e exclusão socioespacial. 

O termo condomínio é definido como uma forma de copropriedade e designa um 

espaço físico indivisível que tem propriedade partilhada, isto é, “o direito de 

propriedade de duas ou mais pessoas sobre partes ideais de uma mesma coisa indivisa” 

(Meirelles, 1990, p.18); ou ainda, “domínio exercido conjuntamente com outrem; 

copropriedade” (Ferreira, 2001). A palavra condomínio, na sua origem, designa a 

igualdade entre os pares na propriedade privada, na qual todos são donos e têm os 

mesmos direitos tanto das unidades de uso privado como nas de uso coletivo:  

No sentido literal mais puro, tem-se o condomínio como a propriedade em comum, 

ainda em estado de indivisão, na qual o direito de cada condômino não incide sobre 
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uma parte determinada ou definida, mas tão somente sobre um quinhão ou fração 

ideal (Gerstenberger, 1999, p. 1). 

O condomínio pode se instituir de um edifício, um conjunto de edifícios, ou um 

conjunto de casas unifamiliares, ou seja, o conjunto de duas ou mais residências 

edificadas (com um ou vários pavimentos), independente de sua natureza ser residencial 

ou comercial. Os condomínios de forma geral possuem dois tipos de regime de 

propriedade aos quais estão sujeitos: o da propriedade exclusiva e o da propriedade 

comum – de onde se origina o termo condomínio. A propriedade exclusiva, seja ela casa 

unifamiliar ou unidade de apartamento, é uma unidade autônoma e de uso privado de 

um proprietário. A propriedade comum são as demais áreas de uso coletivo e 

indivisível, ou seja, de todos os moradores. Todos os moradores que possuem áreas 

exclusivas são também proprietários de toda a área comum e não de uma parte em 

particular, cabendo a cada um uma fração ideal dessa área comum. No livro 

Condomínio Urbano, Gerstenberger (1999) ressalta dez características do condomínio:  

I – deve incidir sobre uma edificação ou um conjunto de edificações, de um 

ou mais pavimentos; 

II – a edificação e o conjunto de edificações devem estar divididos em 

unidades autônomas; 

III – cada unidade autônoma deve contar com acesso para a via pública; 

IV – cada unidade deve conter um sinal de identificação; 

V – a cada unidade autônoma deve corresponder uma fração ideal do terreno 

e demais partes comuns; 

VI – a existência de duplo regime dominial;  

VII – a inalienabilidade autônoma do terreno e demais partes comuns; 

VIII – a indivisibilidade do terreno e demais partes comuns; 

IX – a inexistência de direito de preferência; e 

X – perpetuidade (Gerstenberger, 1999). 

Mesmo com todas estas características, é preciso destacar a diferença básica 

entre condomínios residenciais e condomínios comerciais: os primeiros são destinados 
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apenas à moradia, já os demais têm função estritamente comercial. Contudo, existem 

condomínios que são mistos, ou seja, condomínios que possuem uso residencial e 

comercial ao mesmo tempo. Os condomínios mistos possuem, em geral, lojas 

comerciais no andar térreo e no andar superior a este (sobreloja ou mezanino) e nos 

demais andares seu uso é simplesmente residencial. Condomínios de uso misto são 

tipologias comuns, ainda hoje, em cidades como Londres e Roma. No Brasil, essa 

tipologia foi muito comum nas décadas de 1960 e 1970 em áreas centrais de grandes 

cidades, onde ainda hoje existem alguns conjuntos mistos. Entretanto, com o passar dos 

anos, essa tipologia deixou de ser construída; uma vez que não havia mais procura, a 

demanda caiu. 

3.1  Tipos de condomínios: definições e interpretações 

De forma geral, há dois grandes tipos de condomínios residenciais: os verticais e 

os horizontais. Segundo Velho (1982), os Condomínios Verticais tiveram muita procura 

pela classe média urbana brasileira durante as décadas de 1960 e 1970. Essa é 

justamente uma das causas que fez a tipologia tornar-se mais comum, além de se 

apresentar em maior escala, uma vez que são mais facilmente adaptáveis ao tecido 

urbano das grandes cidades e atendem a diferentes classes sociais, variando no tamanho 

da lâmina das unidades e na oferta de lazer e serviços.  

Os Condomínios Verticais geralmente contam com equipamentos mínimos e 

essenciais como hall, escada, garagem, elevador, guarita e portaria, mas podem chegar a 

incluir equipamentos de lazer e prática de esportes como, por exemplo, piscina, sauna, 

playground, quadra de esportes, salão de festas e jogos. Em suma, áreas abertas e 

comuns a todos os moradores, oferecidas como opções para o convívio e 

relacionamento com outros „iguais‟. Contudo, na prática jurídica, tanto os condomínios 
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verticais mais simples como os mais sofisticados são interpretados como condomínios, 

nos quais os moradores possuem direitos e deveres com relação ao condomínio e com 

relação a outros moradores.  

Os condomínios horizontais se conformam a partir de um conjunto de casas, ruas 

e áreas livres cercadas por equipamentos de segurança como muros, portões, guaritas, 

cercas elétricas, portanto, trata-se de uma tipologia bastante distinta das apresentadas 

anteriormente. No Brasil e em outros países, trata-se de uma tipologia também em 

expansão. Todavia, como necessitam de uma área maior para serem instalados, situam-

se nas periferias dos grandes centros urbanos. Isto ocorre, no entanto, sem dificuldade 

de acesso para quem reside nesse tipo de espaço, uma vez que estes já nascem dentro da 

nova lógica de acessibilidade da cidade. 

A principal característica comum dos Condomínios Residenciais Verticais e 

Horizontais é a presença de espaços de uso individual e de uso coletivo. 

Consequentemente, uma característica fundamental dos condomínios é o fechamento 

físico, que ocorre por meio de muros, grades, portões. Outra característica importante é 

a escolha referente ao ato espontâneo por viver em condomínios e o que essa escolha 

traz em seu bojo, isto é, a escolha por segregar-se atrás de barreiras físicas e simbólicas. 

As áreas privativas são, naturalmente, de uso exclusivo dos moradores (cada um tem a 

sua) e seu acesso é restrito ao proprietário, familiares e convidados. Nos Condomínios 

Horizontais, as áreas de uso privado são as casas térreas – que eventualmente podem 

possuir jardins e quintais também privativos – e nos Condomínios Verticais, as áreas 

privadas são as unidades de apartamentos.  

A área comum, como já diz o próprio nome, é de uso comum, coletivo, ou ainda 

condominial, o que significa que seu uso se estende a todos os moradores, familiares e 
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convidados. Essas áreas tanto podem ser aquelas necessárias ao acesso dos moradores, 

como locais destinados ao lazer e esportes. Para ambos os tipos de condomínios, as 

áreas comuns são playgrounds, salões de festas e jogos, piscinas, saunas, quadras de 

esportes, áreas verdes, garagem, entre outras. No caso dos Condomínios Verticais, esses 

possuem a mais: elevadores, hall, corredores e escadas, que são também de uso comum. 

Nos Condomínios Horizontais, as ruas, calçadas, parques e demais áreas livres são de 

uso de todos os residentes. 

Como se pode ver, os condomínios são caracterizados por áreas privadas 

circundadas por áreas de uso comum, sendo estas cercadas em seu perímetro por 

barreiras físicas, geralmente muros, grades e portões. Ou seja, indiferente de serem 

verticais ou horizontais, as duas tipologias conformam o que Ferreira (2001) define 

como condomínio fechado: “conjunto residencial composto de edifícios ou casas, 

geralmente cercado, com acesso controlado, e cujos moradores dividem equipamentos 

comunitários”. No entanto, usualmente, apenas os conjuntos residenciais de casas, 

necessariamente cercados e com acesso controlado, são considerados condomínios 

fechados. 

A maior diferença entre os Condomínios Horizontais e Verticais está na 

configuração espacial que resulta, no caso dos Horizontais, na cópia de formas 

normalmente pertencentes à cidade como um todo, como é o caso das ruas, calçadas e 

praças existentes no interior desses condomínios. De uma forma bastante generalizada, 

posso afirmar que o condomínio residencial é uma proteção coletiva, alcançada por 

meio de estruturas organizadas, que substituiu a casa isolada individual como o símbolo 

de proteção e segurança, valores estes compartilhados e tão desejados pelas típicas 

famílias modernas. De fato, seja este condomínio um modelo horizontal ou vertical, 
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acredito que tenha alcançado o status da moradia contemporânea ideal, segura e prática, 

e o marketing habitacional parece saber isso.  

3.2  Os condomínios residenciais no Recife: as muitas faces da realidade 

No Brasil, o primeiro momento de crescimento de condomínios residenciais se 

deu no início da década de 1970. Os condomínios horizontais começaram a aparecer na 

periferia das cidades, originando-se da busca de moradores urbanos em compartilhar 

uma infraestrutura de serviços e espaços de lazer, para fim de semana e férias. Os 

condomínios verticais urbanos surgem, assim, visando um melhor aproveitamento da 

infraestrutura consolidada do solo urbano por parte dos empreendedores. 

Havia o hábito, por meio da classe média, de possuir uma segunda casa utilizada 

como refúgio, distante do agito da cidade. O custo dessas segundas casas, no entanto, 

começou a ficar muito alto devido ao gasto da própria manutenção do imóvel. Foi 

dentro dessa lógica que surgiram os condomínios de férias (conjuntos de casas de praia 

e campo) que ofereciam serviços comuns, além de racionamento de custos aos seus 

proprietários. 

Dessa forma, os condomínios surgiram, a princípio, em áreas afastadas dos 

centros urbanos, nas praias ou no campo. Eles tinham basicamente a função de lazer, 

para férias e finais de semana, mas que pouco a pouco se tornaram prioridades 

residenciais diárias. Nas décadas seguintes, os condomínios residenciais passaram a se 

localizar em áreas urbanas e a constituir-se na mais procurada forma de moradia, 

representando um símbolo de status e um meio de manutenção de estilo de vida para as 

classes mais abastadas. 

Segundo Leitão (2006), na segunda metade da década de 1970, o Rio de Janeiro 

foi uma das primeiras cidades a observar, a partir da criação da Barra da Tijuca, um 
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novo bairro constituído por condomínios verticais que prometiam “um novo morar”, 

com uma completa estrutura de serviços e lazer destinada somente aos seus moradores. 

Neste caso, os empreendedores imobiliários praticamente criaram um novo produto 

imobiliário, e uma nova necessidade de bem viver. Os condomínios de edifícios da 

Barra passaram a oferecer quadra de tênis, piscina, áreas sociais, salão de festas, salão 

de beleza, academia de esportes, boate, sauna, enfim, todo tipo de espaços de bem-estar. 

Tudo isso dentro de uma estrutura que contava muitas vezes com ruas e praças 

privativas, comércio e transporte interno. 

Pode-se afirmar que este é o momento da história do país em que o edifício de 

apartamentos se diferencia do condomínio vertical, ou seja, quando o conceito de 

edifício de apartamentos adere à questão da oferta de serviços e lazer e torna-se o 

condomínio urbano vertical que não se constitui em um espaço apenas de moradia, mas 

que vai mais além, contando com espaços para sociabilização, lazer e até comércio. 

Outro traço diferenciador se refere à complexidade da estrutura organizacional destes 

condomínios que, em muitos casos, exigem profissionais e empresas para gestão do 

mesmo. 

No Recife, a introdução do novo conceito de morar ocorreu gradativamente, a 

partir da década de 1930, através da atuação dos institutos de previdência social, com o 

objetivo de prover os sócios com uma alternativa de habitação higiênica e confortável. 

Historicamente, a coabitação nunca foi vista como um atributo social positivo, sempre 

denotando o baixo status social da família. Viajantes, que por aqui passaram no século 

XIX, narraram, em uma variedade de livros e diários, suas experiências na sociedade 

brasileira. Talvez o testemunho mais importante seja o do engenheiro francês Louis 

Vauthier, cujos comentários sobre a forma de morar e organização espacial são 
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impiedosos. Vauthier afirma que status social estava relacionado a formas particulares 

da estrutura da moradia: da casa unifamiliar isolada dos subúrbios ao sobrado urbano, 

do sobrado de uso misto à casa térrea conjugada. Em qualquer circunstância, coabitação 

denotaria a decadência de quaisquer destes tipos de habitação. 

Somente no final da década de 1940 e começo dos anos 1950 é que o 

apartamento começou a se popularizar entre a classe média. Entretanto, naquele 

momento, a localização dos edifícios era um atributo importante para seduzir as 

famílias, dado que a proximidade do trabalho e de serviços, predominantemente 

concentrados no centro de cidade, era o ponto fundamental para a venda do novo 

produto. No entanto, mais de duas décadas se passaram para que os atributos negativos 

associados a este tipo de habitação fossem superados. É evidente que mudanças na 

estrutura social local e nas relações sociais tiveram grande influência para a aceitação e 

proliferação do apartamento. 

De acordo com Velho (1982), que desenvolveu estudos na década de 1970 sobre 

a vida em um edifício de apartamentos no bairro de Copacabana, o edifício de 

apartamentos neste período abrigava as camadas médias brasileiras nos grandes centros 

urbanos e era palco para o estabelecimento de novos tipos de relações sociais. Os 

condomínios verticais surgiram justamente a partir deste tipo de edifício de 

apartamentos. No entanto, há uma grande diferença entre os highrise residential 

buildings, apresentados na pesquisa de Velho (1982), e os novos condomínios. Estes 

últimos passam a oferecer benfeitorias sociais e serviços, além de áreas exclusivas para 

lazer e divertimento dentro de seus limites, ofertando aos seus proprietários não 

somente um lugar de moradia, mas a promoção de uma socialização ampliada, na 
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medida em que oferecem atividades antes disponíveis somente em espaços públicos da 

cidade. 

O medo social associado ao aumento da criminalidade urbana são fatores que 

estimulam a procura de moradia nos condomínios, uma vez que, além da oferta de lazer 

e serviços, essas fortalezas passaram a oferecer todo um aparato de serviços 

especializados relacionados à segurança. O resultado disso é um número cada vez maior 

de pessoas morando, trabalhando e vivendo dentro destes clubes particulares ou 

enclaves, negando e discriminando o espaço público da cidade e privilegiando os 

espaços privados (Caldeira, 2000). 

O condomínio é uma solução presumível numa sociedade que almeja viver em 

segurança. Assim, passou a ser o estilo residencial oferecido como opção de moradia 

não apenas as classes mais abastadas, mas também a grande parte da classe média e até 

mesmo às camadas mais populares da população. 

Com um número elevado de pessoas morando em condomínio fechados, tornou-

se imprescindível analisar quais os efeitos desta nova tendência de morar na vida da 

população. Ainda são poucos os trabalhos que abordam o efeito da multiplicação dos 

condomínios residenciais em cidades brasileiras, considerando não somente as questões 

espaciais, mas também as questões legais e econômicas, e principalmente os efeitos (de 

caráter sociocomportamental) gerados pela experiência de viver „isolado‟. 

O fenômeno de clausura não é exclusivo de uma localidade específica ou até 

mesmo das regiões brasileiras mais abastadas. A região Nordeste já aderiu à nova 

tendência de morar dentro de gaiolas de luxo. Portanto, em Recife, a situação não 

poderia ser diferente. Bala perdida, brigas, assalto, notícias de fatos trágicos povoam a 
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mídia e o imaginário dos moradores da conhecida Veneza Brasileira
10

. Em busca de 

segurança, aqueles com melhores condições financeiras migram para locais que 

oferecem fortes esquemas de vigilância. Segregados em suas Fortalezas, os novos 

grupos sociais urbanos constroem suas vidas e criam seus referenciais. Esse movimento 

de isolamento e a privatização da segurança geram e agravam questões sociais 

importantes que precisam ser discutidas. 

Entretanto, a discussão já começou e faz tempo... A mídia jornalística local faz 

questão de explorar o problema da criminalidade e de trazer à tona a questão de viver 

enclausurado em fortalezas, enquanto o mercado imobiliário vende a ideia de que esta é 

a melhor opção para quem deseja segurança (Figura 3). 

 
Figura 3. Capa do Caderno Vida Urbana do Diario de Pernambuco. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 30/10/2005. 

Recife hoje apresenta uma enorme quantidade de condomínios residenciais que 

variam desde os mais luxuosos até os mais simples (voltados para classes mais 

populares), situados em praticamente toda extensão da cidade. Aos poucos, temos a 

                                                        
10

 O Recife é conhecido como “Veneza Brasileira” graças à semelhança fluvial com a cidade europeia de 

Veneza. Cercado por rios e cortado por pontes, é cheio de ilhas e mangues. Ali acontece o encontro dos 

rios Beberibe e Capibaribe, que deságuam no Oceano Atlântico. 
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substituição da tipologia unifamiliar (casas) pela multifamiliar (edifício de 

apartamentos). Muitos proprietários de casas são procurados pelas construtoras para 

fazerem trocas de áreas: vendem os lotes, têm suas casas demolidas e recebem algumas 

unidades do edifício de apartamentos como troca pela negociação. Eles acreditam que a 

troca é válida, vão deixar uma tipologia falida e adentrar no sonho de viver em 

segurança. Com isso, vários bairros da cidade têm alterado sua tipologia arquitetônica e 

a cidade tem se apresentado, ao longo dos últimos 20 anos, como uma verdadeira selva 

de pedras (Figura 4). 

 

Figura 4. Avenida Agamenon Magalhães, uma das principais vias de acesso à cidade. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 30/10/2005. 

3.2.1. Recife em uma perspectiva demográfica 

A Região Metropolitana do Recife (RMR), também conhecida como Grande 

Recife, localiza-se no estado brasileiro de Pernambuco (Figura 5), situado no Nordeste 

do Brasil, e foi instituída pela Lei Complementar Federal de 1973. A RMR é formada 

por 14 municípios (Figura 6) e sua população totaliza 3,6 milhões de habitantes 

(segundo o censo 2010 do IBGE
11

), distribuída em uma área de 2.766 km
2
, 

                                                        
11 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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correspondendo a 2,8% do Estado de Pernambuco. Seus maiores municípios são: 

Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista.  

 

Figura 5. Localização de Recife em Pernambuco, com destaque para situação do estado de Pernambuco 

no mapa das UF‟s brasileiras. 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Pernambuco_MesoMicroMunicip.PNG 

Apesar da RMR será a escolha de muitos acadêmicos e pesquisadores, esta tese 

concentrará sua atenção na cidade do Recife, que embora abranja apenas 7,88% da área 

da RMR, apresenta uma densidade populacional bastante elevada em relação aos demais 

municípios, correspondendo a 42,62% do total da RMR. 

 

Figura 6. Municípios da Região Metropolitana do Recife. 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 7. A cidade do Recife e sua divisão em bairros. Destaque para o bairro de Boa Viagem. 

Fonte: original de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Recife.png., com alterações da autora. 

Segundo dados do Censo Brasileiro de 2010 do IBGE, a cidade do Recife 

(Figura 7) possui 1.536.934 habitantes numa área de 217,494 km
2
, o que resulta em uma 

densidade demográfica de mais de 7 mil habitantes/km
2
. A metrópole apresenta-se 

como a área mais populosa e densamente povoada metropolitana do Nordeste, a quinta 

do Brasil e uma das 120 maiores do mundo, além de ser a terceira metrópole mais 

densamente habitada do país. Seus bairros mais populosos são Boa Viagem, Casa 

Amarela e Várzea, respectivamente. 

Como ocorreu na maioria dos grandes centros, o desenvolvimento urbano da 

cidade aconteceu sem um planejamento consistente até a década de 1970. A 

especulação imobiliária ocasionou a migração das populações de baixa renda para a 

periferia, onde existia maior carência de infraestrutura urbana. Por outro lado, o núcleo 

central tornou-se pólo de atividades econômico-financeiras, gerando uma grande 

Boa Viagem 
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concentração de empregos, transformando-se em um ponto atrativo para a população, 

que passou a sentir a necessidade de um bom sistema de transporte em virtude das 

distâncias de deslocamento enfrentadas. A descentralização das atividades comerciais 

para os outros bairros da cidade, nas décadas seguintes, não alterou a situação, pois a 

periferia continuava carente de uma boa infraestrutura urbana.  

Boa Viagem (Figura 7) é o bairro mais populoso da cidade, com pouco mais de 

100 mil habitantes (segundo dados do IBGE e da Prefeitura da Cidade do Recife). O 

bairro caracteriza-se por ser uma das áreas mais ricas da Cidade do Recife. Devido à 

presença de oito favelas existentes na localidade, com aproximadamente 30 mil 

habitantes carentes, a renda média do Bairro é menor que outros, com rendimento per 

capita médio de R$ 3.012,16, mas o seu valor de metro quadrado é tido como um dos 

mais valorizados da Região Metropolitana. Sendo assim, torna-se uma área bastante 

visada pelo setor imobiliário, mídia, poder público e, claro, alvo de criminosos e 

delinquentes.  

3.2.2. Desigualdades socioespaciais: mídia, crime e medo social no bairro de Boa 

Viagem 

Na década de 1950, morar em Boa Viagem significava fazer parte de um seleto 

grupo cuja renda excedia o da maioria da população. Uma das principais construções de 

grande porte erguidas na avenida, o hotel Boa Viagem foi inaugurado em 1954. 

Até cinco décadas atrás, o bairro era caracteristicamente uma localidade de 

veraneio. Entretanto, a partir de 1965, o preço dos imóveis sofreu um aumento 

considerável e as construções se multiplicaram. Até o início dos anos 90, construir 

prédios com mais de 8 pavimentos não era permitido na área do Pina, para não alterar a 

freqüência das ondas sonoras da Radio Pina. Todavia, quando as atividades da rádio 
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chegaram ao fim, as construtoras deram início a um processo desenfreado de obras em 

terrenos com vasta arborização (Figura 8). 

 

Figura 8. Evolução da verticalização do bairro de Boa Viagem. 

Fonte: http://www.amaboaviagem.hpg.ig.com.br 

Boa Viagem é um dos bairros mais procurados pelo setor imobiliário do Recife. 

Na localidade a arrecadação de IPTU chega a ultrapassar os três milhões de reais 

(aproximadamente 25% da arrecadação municipal). Desde o inicio das atividades do 

Índice de Velocidade de Vendas (IVV) em 1995, medido pela Federação da Indústria de 

Pernambuco (FIEPE), para estudar o comportamento do mercado imobiliário, o bairro 

aparece no topo das áreas mais comercializadas. 

Além do que já foi apresentado, o bairro de Boa Viagem caracteriza-se por ser 

uma área bastante heterogênea: edifícios de luxo e favelas convivem lado a lado e 

pontuam todo o bairro, até mesmo nas áreas mais comerciais e movimentadas, como é o 

caso dos arredores do Shopping Center Recife.  

A miscigenação torna-se interessante a partir do ponto de vista social e da 

criminalidade, uma vez que pessoas de níveis de renda distintos dividem um espaço 

comum e convivem diariamente com os problemas e qualidades do local. Essa 

convivência gera vários conflitos sociais e acentua as desigualdades, a partir do 
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momento em que a classe média se enclausura atrás dos altos muros e fachadas cegas, 

respaldados pela lei de uso do solo que permite interpretação dúbia, além do forte 

sistema de segurança com câmeras, cercas elétricas e portões cegos que beneficiam a 

ação do criminoso no momento em que o pedestre torna-se isolado nas calçadas, na 

maioria pessoas sem poder aquisitivo, ou trabalhadores, que executam suas tarefas 

diárias caminhando pelas ruas do bairro. Outro fator problemático no bairro é a 

iluminação, muitas vezes precária ou até mesmo inexistente.  

O bairro de Boa Viagem é sem dúvida um dos principais símbolos de evolução 

urbana na cidade do Recife, sendo este o motivo de sua escolha como objeto de estudo 

desta tese. Além dos fatores tipológicos e espaciais, a escolha de Boa Viagem como 

espaço sociofísico de análise se deu especialmente por dois fatores: o primeiro deles é 

por ser o bairro o mais conhecido e frequentado da RMR, não apenas por residentes da 

cidade do Recife e dos municípios-limite (Jaboatão, Olinda e Paulista), mas, também, 

por pessoas de outros estados; o segundo fator, e mais importante, diz respeito aos 

dados obtidos através dos índices de oferta e venda de imóveis (condomínios 

residenciais com 1, 2, 3 ou 4 quartos) por bairro do Mercado Imobiliário do Grande 

Recife que mostra Boa Viagem no topo dos bairros mais procurados da RMR.  

Nas tabelas originais, os indicadores são produzidos, mensalmente, a partir de 

pesquisa direta conduzida pela Unidade de Pesquisas Técnicas da FIEPE, com o apoio 

do SINDUSCON/PE, SECOVI/PE e ADEMI/PE e o plano de cobertura amostral 

corresponde a mais de 80% do total de ofertas disponíveis no mercado imobiliário do 

Grande Recife. As Tabelas 9 e 10, apresentadas a seguir, foram preparadas a partir 

desses dados. Entretanto, foi feito um recorte temporal: apenas os índices do mês de 
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janeiro foram utilizados
12

, uma vez que se trata do primeiro mês do ano e foi observado 

que os índices de vendas eram mais altos, talvez por ser o mês das férias escolares, 

quando muitos pais se ausentam do local de trabalho e podem procurar novos imóveis 

para moradia. 

Tabela 9 
Oferta de imóveis por bairro, de 2002 a 2010 

 

ano Bairro 

Oferta 

Valor 

absoluto 
% 

2002 

Boa Viagem 

Piedade 

Espinheiro 

1.578 

375 

220 

38,23 

9,08 

5,33 

2003 

Boa Viagem 

Piedade 

Peixinhos 

1.343 

426 

421 

29,57 

9,38 

9,27 

2005 

Boa Viagem 

Casa Amarela 

Espinheiro 

1.227 

249 

227 

29,0 

5,90 

5,40 

2006 

Boa Viagem 

Peixinhos 

Casa Amarela 

1.210 

428 

292 

25,4 

9,0 

6,1 

2007 

Boa Viagem 

Peixinhos 

Casa Amarela 

1.076 

395 

348 

25,1 

9,2 

8,1 

2008 

Boa Viagem 

Peixinhos 

Casa Forte 

992 

404 

219 

27,6 

11,2 

6,1 

2009 

Candeias 

Boa Viagem 

Piedade 

1.143 

1097 

899 

18,1 

17,4 

14,2 

2010 

Boa Viagem 

Paulista 

Janga 

1.273 

733 

608 

19,3 

11,1 

9,2 

Fonte: Autoria própria a partir de dados do Índice de Velocidade de Vendas Grande Recife, pesquisa 

mensal realizada pelo Sistema FIEPE com apoio do SINDUSCOM/PE, SECOVI-PE e ADEMI-PE. 

A partir da análise da Tabela 9, pode-se constatar que a oferta de imóveis em 

Boa Viagem é bastante superior a oferta em outros bairros (com 2ª e 3ª porcentagens 

                                                        
12 Os dados vão de 2002 a 2010. Entretanto, as tabelas originais não disponibilizaram dados para o ano de 

2004. 
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mais altas). Apenas em 2009 é que o bairro de Candeias (localizado no município de 

Jaboatão dos Guararapes) conseguiu ultrapassar o índice percentual de ofertas do bairro 

de Boa Viagem.  

A Tabela 10 mostra a venda de imóveis por bairro da RMR. Verifica-se que o 

bairro de Boa Viagem também obteve o melhor desempenho das vendas dos imóveis no 

período de oito anos (de 2002 a 2010).  

Tabela 10 

Venda de imóveis por bairro, nos anos de 2002 a 2010 

 

ano Bairro 

Venda 

Valor 

absoluto 
% 

2002 

Boa Viagem 

Jaqueira 

Casa Amarela 

81 

45 

32 

23,82 

13,24 

9,41 

2003 

Boa Viagem 

Piedade 

Iputinga 

46 

20 

16 

22,77 

9,90 

7,92 

2005 

Boa Viagem 
São José 

Tejipió 

60 
38 

08 

35,1 
22,2 

4,7 

2006 

Boa Viagem 

Várzea 

Jaqueira 

65 

10 

08 

39,04 

6,1 

4,8 

2007 

Boa Viagem 

Casa Amarela 

Casa Forte 

77 

24 

16 

33,0 

10,3 

6,9 

2008 

Boa Viagem 

Peixinhos 

Setúbal 

68 

51 

28 

24,2 

18,1 

10,0 

2009 

Boa Viagem 

Candeias 

Várzea 

61 

23 

16 

31,8 

12,0 

8,3 

2010 

Boa Viagem 

Janga  

Piedade 

300 

155 

96 

27,1 

14,0 

8,7 

Fonte: Autoria própria a partir de dados do Índice de Velocidade de Vendas Grande Recife, pesquisa 
mensal realizada pelo Sistema FIEPE com apoio do SINDUSCOM/PE, SECOVI-PE e ADEMI-PE. 
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As Tabelas 9 e 10 complementam-se e comprovam suas informações: a oferta é 

maior no bairro de Boa Viagem e o índice de vendas também. As tabelas também 

mostram como a construção de condomínios residenciais no bairro é absurda. 

Boa Viagem é o bairro mais verticalizado da RMR, sendo praticamente tomado 

por espigões altíssimos. As Figuras 9 e 10 ilustram esta afirmação. 

 

Figura 9. Vista aérea do bairro de Boa Viagem. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com 
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Figura 10. Vista aérea de parte do bairro de Boa Viagem, visto a partir do Shopping Center Recife. 

Fonte: http://www.negociospe.com.br/fotos/blog/shopping.jpg 

No tocante ao item „segurança‟, pode-se afirmar que a Secretaria de Defesa 

Social de Pernambuco prioriza a questão no bairro de Boa Viagem, que tem dois 

Núcleos de Segurança Comunitária, sendo um deles Integrado, Polícia Militar, Polícia 

Civil e Corpo de Bombeiros (Setúbal e Boa Viagem). O bairro também dispõe de 

Câmeras de Vigilância com monitoramento 24 horas, feito através do Núcleo de Boa 

Viagem. Boa Viagem também conta com uma delegacia da polícia civil com plantão 24 

horas.  

A cidade do Recife é dividida em 6 regiões político-administrativas (Figura 11). 

O bairro de Boa Viagem faz parte da Região Político-Administrativa 06 (RPA 6), 

juntamente com os bairros do Pina, Brasília Teimosa, Imbiribeira, Ibura, Cohab, Ipsep e 

Jordão. Cada RPA é subdividida em microrregiões: o bairro de Boa Viagem, juntamente 

com Brasília Teimosa, Imbiribeira, Ipsep e Pina fazem parte da microrregião 6.1 (Figura 

11). 
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Figura 11. Mapa da Microrregião 6.1 da RPA 6 

Fonte: http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/pnud2005/micro%206_1.jpg 
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Fazendo um recorte apenas na área do bairro de Boa Viagem, segundo o Atlas 

do Desenvolvimento Humano no Recife, temos 04 sub-regiões: Setúbal, Shopping 

Recife, ZEIS Entra a Pulso e Ilha do Destino e Pina (Figura 12).  

 

Figura 12. Mapa subunidades de Boa Viagem. 

Fonte: Iannicelli, 2008.  

O bairro de Boa Viagem caracteriza-se por áreas de concentração e áreas de 

expansão urbana. A partir das Figuras 9 e 10 (mostradas anteriormente), pode-se 

verificar que essas áreas de concentração estão localizadas na Orla e em suas 

proximidades, tanto pelo fato histórico do seu surgimento a partir da praia, quanto a 

uma posterior instalação de artérias importantes (principais avenidas e ruas de acesso ao 

bairro) nas proximidades da orla. Já as áreas de expansão estão ligadas à alta 

valorização do setor imobiliário no bairro (especulação imobiliária), justamente uma 

região de recentes edificações e ocupações localizadas nas proximidades do Shopping 

Center Recife e na direção da área de Setúbal. 

A Tabela 11 detalha cada subunidade mostrada na Figura 12: as áreas de 

concentração – Orla e adjacências - e as áreas de expansão – Setúbal e Shopping, além 

de apresentar a área das Zeis Entra a Pulso e Ilha do Destino, duas favelas que marcam 

o bairro (em termos visuais e pela localização privilegiada).  
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Tabela 11 
Boa Viagem - subunidades e respectivas características 

 

Subunidade Característica 

Boa Viagem - Setúbal 

Abrange no essencial a parte do bairro de Boa Viagem delimitada 

pelas avenidas Barão de Souza Leão, Visconde de Jequitinhonha, o 

limite com o bairro de Piedade em Jaboatão dos Guararapes e a linha 

sul do trem, em obras para sua transformação em metrô. Atravessada 

de sul a norte pelo Rio Jordão, canalizado, essa área é 

predominantemente residencial, com lotes espaçosos ocupados por 

casas unifamiliares crescentemente substituídas por edifícios de 

apartamentos numerosos na Avenida Visconde de Jequitinhonha, Rua 

Sá e Souza e Rua Baltazar Passos. A proximidade do Aeroporto dos 

Guararapes explica a localização de algumas empresas comerciais e 

do conjunto habitacional da Aeronáutica. 

Boa Viagem - Shopping 

Abrange a parte do bairro de Boa Viagem delimitada pelas avenidas 

Domingos Ferreira, Barão de Souza Leão e o Rio Jordão canalizado 

até o grande Manguezal do Pina. Foram excluídas desse território as 

comunidades pobres encravadas no meio de uma área aterrada e onde 

se expandiram, nos últimos trinta anos, loteamentos e grandes 

empreendimentos comerciais e de serviços, destacando-se o Shopping 

Center Recife e colégios (Santa Maria, Boa Viagem, etc.). A intensa 

valorização imobiliária é atestada pela verticalização de condomínios 

residenciais e empresariais. 

Boa Viagem – ZEIS: Entra a 

pulso e Ilha do Destino 

Abrange comunidades pobres dispersas, mas todas fincadas no bairro 

de Boa Viagem. São remanescentes de ocupações em palafitas nos 

alagados, que foram posteriormente drenados por obras de aterros e 

canalização de cursos d‟água (Rio Jordão e Canal Setúbal). Algumas 

dessas comunidades se consolidaram e foram transformadas em 

Zonas Especiais de Interesse Social, localizadas no meio de um bairro 

de grande valorização imobiliária. Outras se mantêm somente em 

alguns quarteirões (Padre Giordano, Beira Rio, Tijolos). 

Boa Viagem – Pina: Orla e 

Av. Herculano Bandeira 

Abrange a orla dos bairros de Boa Viagem e Pina entre a praia e a 

Avenida Domingos Ferreira. Após a construção da Ponte do Pina, na 

segunda década do século XX e, sobretudo, após a Segunda Guerra 

Mundial, essa área abrigou casas de veraneio. Em meados da década 

de 1960, surgiram os primeiros edifícios residenciais e a 

verticalização se acelerou nas duas últimas décadas, bem como a 

construção da infraestrutura hoteleira atraída pela vizinhança da praia. 

Foi também incluído nesse território a parte do bairro do Pina que liga 

a orla à Ponte do Pina e as áreas próximas da Rua República Árabe 

Unida dando acesso aos terrenos da antiga Fábrica Bacardi. 

Fonte: Autoria própria, a partir de dados do Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife, 2005. 
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Segundo Costa (1995), as transformações espaciais da circunvizinhança imediata 

do Shopping Center Recife ocorreram a partir de sua ocupação planejada, que serviu de 

mecanismo de valorização acelerada e dirigida do espaço. Como resultado, formou-se 

um centro de negócios indutor de valor e segregação, cujo efeito amplia-se por todo o 

seu entorno. 

O bairro em estudo possui uma grande dinâmica de empreendimentos, mas, no 

geral, observa-se um comércio e prestação de serviços bastante variados, trabalhando 

formalmente (trabalhadores registrados) e/ou informalmente: vestuários, 

eletroeletrônicos, veículos, alimentação, bancos, rede hoteleira, educação, saúde, entre 

outros.  

Na área definida como Setúbal, os quarteirões compõem-se de diversos lotes, de 

extensões variadas enquanto que na área de Boa Viagem propriamente dita, os 

quarteirões são formados por uma quantidade menor de lotes, o que obriga as 

imobiliárias a agregar vários lotes para construções de condomínios (residenciais ou 

comerciais). 

Na faixa da orla e suas proximidades, em geral, encontram-se edifícios de um 

apartamento por andar, acolhendo habitantes de alto e médio poder aquisitivo. Já a 

população de baixa renda encontra-se em diversas áreas do bairro, algumas classificadas 

como ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social), principalmente na faixa do canal de 

Setúbal e do Jordão (Figura 13).  

Há presença de pedintes que são do bairro, ou de outras localidades que para lá 

se dirigem, e meninos de rua que se concentram em sinais e cruzamentos das principais 

vias. A prostituição, inclusive infantil, ocupa as calçadas das principais avenidas do 
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bairro (Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Domingos Ferreira) e a Praça de Boa Viagem, 

à procura de habitantes locais e de turistas.  

 

Figura 13. Mapa das comunidades pobres inseridas no bairro de Boa Viagem. 

Fonte: Jornal do Commercio, Caderno Cidades, 20/05/2007. 

As áreas verdes do bairro foram tornando-se escassas gradativamente. Este fato 

pode ser percebido a partir da carência de praças, avenidas e ruas pouco arborizadas. 

Entretanto, o bairro abriga uma das maiores reservas urbanas de mangue do país, alvo 

de grande interesse por parte das construtoras que sabem o valor que a área possui 

(Figura 14). 

 

Figura 14. Reserva de mangue no bairro de Boa Viagem. 

Fonte: Google Earth. 
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Em relação aos moradores de baixa renda, pode-se afirmar que utilizam pouco as 

áreas públicas e quando se dirigem para essas áreas, muitas vezes, é para trabalhar no 

mercado informal. Os moradores de média e alta renda, por sua vez, são os que utilizam 

a orla como espaço de lazer. Entretanto, muitos ficam inibidos devido à criminalidade 

crescente que tem ocorrido na área. Em decorrência dessa constatação, o Shopping 

Center Recife destaca-se como centro de entretenimento e lazer para os moradores do 

bairro e adjacências.  

Além de residencial, o Bairro de Boa Viagem é voltado para a captação turística 

que movimenta a economia da cidade. De acordo com informações da Secretaria de 

Turismo da Prefeitura do Recife, são mais de 12 mil leitos distribuídos entre mais de 60 

estabelecimentos, entre hotéis, albergues, flats e pousadas. Para a Secretaria de Turismo 

da PCR, essa infraestrutura favorece o desenvolvimento econômico do Recife e merece 

atenção especial do Poder Público.  

O bairro de Boa Viagem enfrenta muitas dificuldades com a administração dos 

processos de ocupação e crescimento urbano, desde problemas ambientais decorrentes 

de ocupação indevida, crises em torno do solo urbano envolvendo diferentes classes 

sociais, conflitos relativos à convivência de usos, até a proliferação de ocupações 

irregulares. A Lei de Uso e Ocupação do Solo apresenta sérios problemas de 

interpretação. Outro fato negativo é a questão da verticalização, que produz impactos 

significativos na estrutura social e econômica do Bairro, como mudanças na distribuição 

das classes sociais, influenciadas pelas alterações dos valores e dos usos do solo urbano. 

As transformações recentes do bairro estão gerando espaços nos quais os 

diferentes grupos sociais encontram-se muitas vezes próximos, mas estão separados 

pelo poder das posses. Os excluídos do bairro podem ser chamados de marginalizados 
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socioespaciais e se tornam visíveis ao erguerem favelas e habitações de baixo valor 

construtivo. 

É evidente, a partir das informações apresentadas, que Boa Viagem detém o 

metro quadrado mais caro da cidade e, hoje, é autossuficiente na prestação de serviços 

aos residentes, destacando-se nesse cenário os promotores imobiliários e o Estado. Estes 

agentes, atuantes no espaço urbano, interferem significativamente nas formas e funções 

do espaço, estabelecendo ou permitindo padrões arquitetônicos e contribuindo com o 

aparecimento ou injetando equipamentos de comércio e serviços, necessários à 

reprodução das classes mais abastadas do bairro, mas sem colaborar com as precisões 

mais urgentes das populações mais pobres ali também residentes. Diante destas 

questões, assume-se que o bairro de Boa Viagem ultrapassou seu status de bairro e 

passa a apontar como uma verdadeira cidade capitalista dentro de outra cidade, 

alocando todas as complexidades e contradições de uma região urbanizada. 

3.3  Condomínios residenciais verticais em Boa Viagem: o objeto deste estudo 

É de senso comum que a moradia ideal deva oferecer conforto, segurança, 

privacidade, além de acolher o sonho de seus moradores. Em respeito a este discurso, 

são vendidos os condomínios residenciais em Boa Viagem, vinculando a aquisição do 

imóvel à realização de um sonho. 

Segundo Loureiro & Amorim (2005), as vendas de imóveis baseiam-se na 

descrição de atributos que podem ser classificados e agrupados em quatro categorias 

que atuam de maneira inter-relacionada na indução de um novo estilo de moradia: a 

localização do imóvel; o programa arquitetônico que define as áreas comuns e 

privativas; a altura do condomínio residencial e o nome do condomínio. 
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Em relação à localização do condomínio residencial, é fácil constatar, a partir de 

simples observação, que os situados na orla do bairro são de propriedade de moradores 

pertencentes às classes mais favorecidas. Eles têm o privilégio de ter a melhor visão de 

suas varandas. Já os moradores dos condomínios situados nas ruas subsequentes passam 

a apreciar as fachadas laterais e até mesmo os fundos dos outros edifícios como 

paisagem de suas varandas (Figuras 15 e 16). Desta forma, temos, a partir da 

localização dentro do bairro, o estabelecimento de diferenças de prestígio e de status 

social, ou seja, pode-se afirmar que os símbolos atrelados ao local de moradia têm 

importância estratégica na vida das pessoas: a sociedade seria  

constituída por estratos que têm como uma de suas definições essenciais a sua 

distribuição espacial que vai ser fundamental para definir o status dos indivíduos, 

atribuindo-lhes mais ou menos vantagens ou privilégios que são, basicamente, as 

oportunidades de acesso a determinados padrões materiais ou não-materiais (Velho, 

1982, p. 81) 

 

Figura 15. Vista da varanda de um apartamento situado na Av. Boa Viagem. 

Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 16. Vista da varanda de um apartamento situado na Av. Domingos Ferreira. 

Fonte: Acervo da autora. 

Com relação ao programa de necessidades, quantidade de elementos e 

equipamentos coletivos oferecidos, pode-se afirmar que este vem se tornado mais 

complexo nas últimas décadas, com uma maior disponibilidade de serviços coletivos 

que estendem os limites e domínios das unidades privadas de habitação. Independente 

da localização dentro do bairro, os condomínios oferecem cada vez mais serviços e 

áreas diferenciadas. Assim sendo, playgrounds e áreas de recreação tornam-se mais e 

mais sofisticadas com a inclusão de sala de ginástica (ou fitness center), piscinas, 

quadras para práticas esportivas e salas de jogos, além de cozinhas totalmente 

equipadas, que por vezes ganham o charmoso apelido de „espaço gourmet‟. 

Na realidade, estes serviços e instalações representam uma compensação para a 

perda da privacidade que era oferecida pelos antigos jardins floridos e quintais frutíferos 

das residências, em favor de uma vida cotidiana mais fácil, prática e mais segura. Outra 
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questão a ser discutida é que esta maior disponibilidade de áreas comuns justifica a 

redução do tamanho do apartamento. Várias atividades domésticas passam a ser 

realizadas fora da unidade habitacional privada, tais como as comemorações 

importantes da família, ou mesmo o simples ato de receber amigos nos finais de 

semana. 

O mito da altura é, no mínimo, interessante: quanto mais alto eu posso morar, 

maior é o meu poder aquisitivo. Altura e status caminham lado a lado. O comprador tem 

interesse na altura e o empreendedor também. Uma vez que tais edifícios servem à 

competição, baseados na convicção de que, quanto mais alto o prédio mais o 

empreendedor reafirma seu poder e sua realização – trata-se de uma garantia de sua 

competência técnica, a ser exibida na fachada do edifício, onde se acrescenta o logotipo 

da empresa ao lado do nome do edifício.  

No bairro de Boa Viagem, temos condomínios com mais de 40 pavimentos 

supridos de heliponto em sua laje mais alta. Morar muito alto torna o morador um 

escolhido entre poucos: ninguém está acima dele e sua visão é privilegiada. 

A escolha do nome do condomínio residencial é um identificador que tem várias 

dimensões e significados: não somente individualiza o edifício, mas, tal como o nome 

de um indivíduo, pode sugerir traços de sua origem, tais como classe social, idade, 

religião. 

No Recife, os temas sugeridos pelos nomes passam, por vezes, a identificar o 

construtor no competitivo mercado imobiliário, como uma marca registrada, que tem o 

papel de uma assinatura que garante qualidade ao produto. Assim, todos os 

condomínios residenciais erguidos pela construtora Queiroz Galvão, na RMR, são 

identificados com denominações que se iniciam por Maria … (Maria Esther, Maria 
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Eduarda, Maria Sônia, etc.); a construtora A.C. Cruz criou a série de Villa … e a 

empresa Pernambuco Construtora, a série Prince. A extinta construtora De Paula, aquela 

que primeiro estabeleceu certo padrão de qualidade para apartamentos de luxo na orla 

do bairro de Boa Viagem, criou a coleção de denominação de pintores reconhecidos, 

tais como Leonardo da Vinci, Portinari, etc. Neste caso, a escolha do nome tinha a clara 

intenção de distinguir o empreendimento por suas qualidades artísticas e arquitetônicas, 

sempre projetado por arquitetos de renome.  

O nome da própria empresa passou a conformar uma tipologia de exclusividade. 

Por exemplo, “morar num Moura Dubeux” é sinônimo de morar bem, com muito luxo e 

requinte. 

De maneira geral, morar em condomínio residencial em Boa Viagem significa 

pagar caro pelo metro quadrado, pois se trata de uma área em ascensão com oferta e 

demanda bastante em altas. Os novos condomínios que surgem diariamente são dotados 

de áreas de lazer que mais se assemelham a uma mistura de clubes de luxo (áreas de 

lazer totalmente equipadas com elementos de ultima geração) com presídios de 

segurança máxima (totalmente fechados com os aparatos tecnológicos mais modernos). 

E todas essas características são ressaltadas através de estratégias de marketing que 

buscam a todo custo valorizar o produto imobiliário. 

No que diz respeito ao bairro, pode-se concluir que Boa Viagem é uma das áreas 

mais dinâmicas e importantes da cidade do Recife, absorvendo uma grande quantidade 

de investimentos, sobretudo privados (seja na área da exploração imobiliária ou no 

comércio). Sua importância pode ser comprovada pelos inúmeros trabalhos realizados 

por arquitetos, planejadores, geógrafos, historiadores e engenheiros.  
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Além do que já foi dito, o bairro de Boa Viagem figura como um dos principais 

subcentros comerciais do Recife, atendendo não apenas aos moradores locais, mas 

também aos de toda a região metropolitana, mas a importância maior parece residir na 

consciência simbólica de quem mora e de quem pretende morar em Boa Viagem. 

Porém, decorrente da presença das elites que habitam o lugar, (e já habitavam desde os 

seus primeiros momentos de expansão) existe uma associação constante do bairro ao 

status, ao prestígio, ao poder, ao progresso e à modernidade. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS: ESTUDO 

EXPLORATÓRIO ACERCA DA RELAÇÃO 

(IN)SEGURANÇA URBANA x PADRÃO DE 

MORADIA x ISOLAMENTO SOCIOESPACIAL 

A construção de símbolos de status é um processo que 

elabora distâncias sociais e cria meios para a afirmação de 

diferenças e desigualdades sociais. [...] A publicidade de 

imóveis ao expressar/criar os estilos de vida das classes 

média e alta revela os elementos que constituem os padrões 
de diferenciação social em vigência na sociedade. Os 

anúncios não só revelam um novo código de distinção social, 

mas também tratam explicitamente a separação, o 

isolamento e a segurança como questões de status. Em outras 

palavras, eles repetidamente expressam a segregação social 

como um valor. 

Teresa Caldeira 



147 

 

 

4.1 Expondo os propósitos da pesquisa 

Nas duas últimas décadas, têm sido desenvolvidos no país alguns estudos que 

exploram a temática de morar em condomínios fechados. Entretanto, a maioria dos 

casos tem usado os condomínios horizontais como objeto de estudo, e não tenho 

conhecimento de pesquisas que tenham como objetivo o interesse na percepção dos 

moradores (dos condomínios e de suas imediações) acerca da moradia e das relações 

sociais desencadeadas a partir desta. Sendo assim, o presente estudo caracteriza-se por 

ser uma investigação de caráter exploratório.  

Gil (2008) assume que as pesquisas exploratórias visam “proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições” (Gil, 2008, p. 45). 

4.1.1 Objetivos 

Objetivo Geral 

Investigar como as diversas categorias de moradores de uma área 

predominantemente ocupada por condomínios residenciais verticais, 

enquanto espaços de morar fechados voltados à população de classe 

média brasileira, percebem a dimensão socioespacial e o espaço urbano 

determinados por esse tipo de empreendimento, principalmente no 

tocante a questão da (in)segurança urbana. 

Objetivos Específicos 

1) Verificar, através da mídia impressa (jornal de grande circulação no 

Grande Recife), e compreender as transformações ocorridas nos 
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espaços de morar da classe média da RMR, desde a década de 1970 

até a atualidade, correlacionando-as ao sentimento de (in)segurança 

(percebido através do uso de elementos de controle e proteção 

vendidos pelo mercado de segurança privada) e, consequentemente, a 

incidência de medo social; 

2) Averiguar, a partir do discurso dos moradores do bairro de Boa 

Viagem, se as características dos atuais espaços de morar contribuem 

para o enfraquecimento de redes sociais; 

3) Analisar quais manifestações de comportamento socioespacial 

presentes nos moradores de condomínios residenciais verticais estão 

relacionados à questão (in)segurança urbana.  

4.1.2 Hipótese 

Como hipótese para o estudo, acredito que, embora divulgados e vendidos pelo 

marketing como “lugares seguros”, “sinônimos de bem-estar” e “incentivadores da vida 

em comunidade”, a moradia nestes condomínios não promove, e até inibe, as relações 

sociais, contribuindo para o isolamento socioespacial e consequente enfraquecimento 

social.  

Dito isto, assumo duas ideias fundamentais: 

1) A deterioração das condições de segurança da RMR (mais 

especificamente do bairro de Boa Viagem) teria contribuído para 

alterações no padrão de moradia da área com incremento do 

condomínio vertical em detrimento da casa térrea e negação do 

espaço público e sua substituição pelos espaços privados para 

atividades de lazer e prática de esportes. 
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2) A alteração no padrão construtivo da área mantém relação com a 

mudança de padrão de interação social, ou seja, o isolamento 

socioespacial, enquanto manifestação de comportamento da 

população de classe média da cidade do Recife, é continuamente 

alimentado pela nova tendência de morar instalada na cidade, ao 

mesmo tempo em que é retro alimentado pelo mercado de segurança 

privada (através do uso contínuo e exagerado de equipamentos de 

proteção). 

4.2 Explicando o método 

A partir do uso da abordagem multimétodos e considerando alcançar o objetivo 

da pesquisa, dois estudos foram planejados nesta tese para investigar a relação de causa 

e consequência (a causa é algo que provocou um acontecimento capaz de gerar 

consequências ou não) ilustrada abaixo (Figura 17): 

 

 

 

Figura 17. Relação a ser investigada na tese utilizando multimétodos 

Fonte: Acervo da autora. 

O diagrama acima ilustra a hipótese desta tese que tem no novo padrão de 

moradia o acontecimento provocado pela insegurança urbana (causa), que por sua vez, 

tem gerado o enfraquecimento das relações sociais (consequência). 

A abordagem multimétodos baseia-se na premissa de que não existe um método 

melhor que outro, ou seja, todos apresentam vantagens e desvantagens que podem ser 

reunidos e compensados num mesmo programa de pesquisa. Segundo Gurgel (2009), tal 

insegurança urbana 
novo padrão de 

moradia 

enfraquecimento 
das relações sociais 
(isolamento socioespacial) 
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abordagem é válida porque determinados instrumentos podem responder melhor a 

determinados objetivos em certos momentos, e isto inclui a análise de fenômenos, 

populações e situações. Outro ponto interessante diz respeito ao objeto de investigação, 

pois este se torna o principal determinante dos métodos a serem empregados pelo 

pesquisador. 

A escolha por essa abordagem se deu pela possibilidade de resolução de 

problemas práticos de pesquisa, descartando as polêmicas envolvidas na escolha de uma 

única teoria ou método absolutamente adequado.  

Segundo Elali (1997), estudos têm justificado que os dados provenientes de uma 

única fonte são passíveis de dúvida, pois a utilização de apenas uma ferramenta pode 

gerar lacunas no conhecimento obtido, contemplando apenas uma face do objeto 

envolvido. Desta forma, a autora sugere que haja o equilíbrio entre o tipo de coleta de 

dados e os dados obtidos através de outras metodologias de pesquisa, acarretando 

melhores resultados. A autora esclarece que a utilização de multimétodos pode ser ainda 

mais valorizada caso as técnicas e métodos escolhidos possam considerar distintas 

versões de um mesmo fato, como as originárias de diferentes disciplinas, o que torna a 

variedade de dados ainda mais rica. No caso do texto da autora, as áreas de 

conhecimento versavam entre psicologia e arquitetura, a mesma situação desta tese. 

Não é possível ignorar a importância da adoção de multimétodos para aferir 

resultados em pesquisas que têm como base teórica os estudos das relações pessoa-

ambiente (EPA). Pode-se afirmar que tais pesquisas integram um campo 

multidisciplinar de conhecimento, que, por sua vez, surgiu como um desdobramento da 

Psicologia Social, com a intenção de estudar a relação entre processos psicológicos e 

ambientes sociofísicos (Figura 18). 
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Figura 18. Subdisciplinas das ciências sociais e profissões ambientais que contribuem para a EPA. 

Fonte: Moore, 1987. 

 

De forma geral, as pesquisas na área dos EPA envolvem quatro dimensões: a 

pessoa, o ambiente, o fenômeno estudado e o tempo. A figura 19 esboça a proposição 

desse estudo. A dimensão temporal não aparece na imagem como estratégia de facilitar 

a compreensão, embora permaneça em interação com os outros três eixos. 

 

Figura 19. Dimensões de análise das pesquisas pessoa-ambiente (adaptado de Gurgel, 2009). 
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Por se tratar de uma pesquisa que busca compreender o homem e sua relação – 

de mão dupla – com o ambiente construído, utilizei os seguintes métodos na coleta de 

dados dos estudos 1 e 2: pesquisa documental, observações e entrevistas em grupo 

(técnica de grupo focal com utilização de recursos fotográficos). 

A metodologia empregada no primeiro estudo foi pesquisa documental, 

fundamentada com dados jornalísticos apoiados em comprovações a partir dos índices 

produzidos, mensalmente, através de pesquisa direta conduzida pela Unidade de 

Pesquisas Técnicas da FIEPE (com o apoio do SINDUSCON/PE, SECOVI/PE e 

ADEMI/PE).  

No estudo 2 utilizei entrevistas de grupo focal, técnica bastante utilizada em 

pesquisas mercadológicas desde a década de 1950 e que, entretanto, apenas três décadas 

depois passou a despertar o interesse de pesquisadores de outros campos do saber, como 

as Ciências Sociais, a Ergonomia, as Ciências Médicas, a Ciência da Informação, entre 

outras (Dias, 2000). 

A sequência da descrição dos estudos não é necessariamente temporal, embora o 

estudo 1 tenha sido realizado em 2007 e o estudo 2 em 2011 e 2012. Nesta tese, 

procurei seguir uma sequência lógica, que parte da observação dos fenômenos dispostos 

na relação (in)segurança urbana x novo padrão de moradia x enfraquecimento das 

relações sociais: no estudo 1 procurei evidenciar que a opção (da população de classe 

média da RMR) de habitar os condomínios residenciais verticais era uma tendência cada 

vez mais usual, principalmente em virtude da deterioração das condições de segurança 

da região e adjacências e no estudo 2, busquei provar que essa escolha afetava o 

comportamento dos usuários e moradores do entorno imediato, causando isolamento 

socioespacial e conseqüente enfraquecimento das relações sociais. 
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4.3 Estudo 1 | (In)segurança urbana e a construção de Fortalezas: o que a mídia 

tem a ver com isso? 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A pesquisa 

bibliográfica utiliza-se fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 

determinado assunto, enquanto a pesquisa documental utiliza-se de materiais que não 

receberam tratamento analítico. As fontes de pesquisa documental são mais 

diversificadas e dispersas do que as da pesquisa bibliográfica. Conforme Gil (2002), na 

pesquisa documental existem os documentos de primeira mão, ou seja, aqueles que não 

receberam nenhum tratamento analítico, tais como os documentos conservados em 

órgãos públicos e instituições privadas, e os documentos de segunda mão, que de 

alguma forma já foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa; relatórios de 

empresas; tabelas estatísticas e outros. 

Entretanto, pode-se afirmar, segundo o mesmo autor, que existem vantagens e 

limitações neste tipo de pesquisa. Como vantagens, destacam-se: os documentos, 

enquanto ricas e estáveis fontes de dados; o baixo custo, pois exige praticamente apenas 

disponibilidade de tempo do pesquisador; não exige contato com os sujeitos da 

pesquisa. Como limitação, as críticas mais frequentes referem-se à não 

representatividade e à subjetividade dos dados (Gil, 2002).  

[...] a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de 

dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, 

seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema (Lüdke & André, 1986, p. 

38). 

A pesquisa documental referente ao estudo 1 foi realizada em dois locais 

distintos: o Arquivo Público Estadual de Pernambuco, localizado no bairro de São José; 

e o Laboratório de Pesquisa, Conservação e Restauração de Documentos e Obras de 

Artes (LABORARTE) da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), situada no bairro de 
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Apipucos, ambos localizados na cidade do Recife. No primeiro local, a pesquisa foi 

realizada diretamente sobre a mídia impressa que era disponibilizada na forma de livros 

encadernados no tamanho da folha aberta do periódico (60 x 38 cm). No segundo local, 

a consulta foi disponibilizada através de acervo microfilmado, consultado nas leitoras 

do Setor da Coordenadoria de Microfilmagem da Fundaj. O uso de câmera fotográfica 

sem flash foi de fundamental ajuda à pesquisa documental, que também teve a 

colaboração da pesquisadora Andiara Lopes, na época doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE. 

O objetivo específico a ser alcançado a partir da elaboração desse estudo era a 

investigação e a compreensão das transformações ocorridas nos espaços de morar da 

classe média da RMR, desde a década de 1970 até a atualidade. Para tal, elaborei um 

banco de dados representativo da cultura do morar na RMR, a partir do registro da 

publicidade imobiliária divulgada em mídia impressa referente à venda dos espaços de 

moradia característicos do intervalo temporal compreendido entre os anos 1970 até 

2005.  

O Diario de Pernambuco foi o jornal escolhido, devido a sua importância 

histórica e enorme popularidade entre os recifenses. Infelizmente nem todos os volumes 

de que precisei estavam disponíveis no acervo do Arquivo Público Estadual de 

Pernambuco, por isso foi necessária a pesquisa complementar no acervo de 

microfilmagens da Fundaj. Embora este último só disponibilize acervo microfilmado do 

Diario de Pernambuco do ano de 1825 até 1997, muito material coletado saiu dos 

microfilmes gerados na Fundaj, pois eles terminaram com as dificuldades na coleta de 

dados em jornais antigos, uma vez que não apenas é fácil o acesso ao microfilme como 

é imediata a cópia, em papel, do trecho, artigo ou página que interessar ao pesquisador. 
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A Tabela 12 apresenta o esquema roteirizado para o registro das informações: 

Tabela 12 
A Publicidade Imobiliária veiculada no Diário de Pernambuco de 1970 até 2005 

 

Anos Meses da Consulta 

1970 todos os meses do ano 

1975 janeiro/abril/agosto/dezembro 

1979 julho 

1980, 82, 

85, 88 
janeiro/julho/dezembro 

1981, 89 junho 

1990, 92, 

95, 98 
janeiro/julho/dezembro 

1991, 99 junho 

2000, 02, 

05 
janeiro/julho/dezembro 

2001 junho 

Afora os anos da consulta dispostas na Tabela 12, imagens mais recentes 

(disponíveis na mídia impressa e também em prospectos digitais de divulgação) de 

empreendimentos que representassem esse novo padrão de moradia também foram 

resgatadas, pois fortaleciam os propósitos da tese. 

Os atributos destacados na pesquisa envolvem tanto a localização do 

empreendimento, quanto as características sociofísicas, formais e programáticas, bem 

como a denominação do mesmo. Assim, o estudo buscou compreender os conceitos que 

guiaram (e ainda guiam) o mercado imobiliário, e, por extensão, a procura e apreciação 

dos consumidores em potencial do produto. 

Paralelamente a esta análise documental, realizou-se o registro das notícias de 

capa do jornal, uma vez que se observou a necessidade de correlacionar o marketing 

imobiliário acerca da tendência de morar da época com o que a mídia impressa tentava 

vender em termos de notícia.  
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A consulta foi restrita a publicidade imobiliária e notícias de capa divulgadas 

nos jornais dominicais, pois estes apresentavam uma maior quantidade do objeto 

pesquisado, tendo em conta sua ampla divulgação no primeiro dia da semana, 

apanhando o leitor descansado e disposto a consumir. 

4.4 Estudo 2 | Modos de morar em Boa Viagem 

No Estudo 2 precisei adotar uma metodologia diferente da empregada no Estudo 

1, uma vez que as metas estabelecidas a partir da construção desse estudo eram outras: 

primeiro, procuro verificar, a partir do discurso dos moradores do bairro de Boa 

Viagem, se as características dos atuais espaços de morar contribuem para o 

enfraquecimento de redes sociais; e por conseguinte, analiso quais manifestações de 

comportamento socioespacial presentes nos moradores de condomínios residenciais 

verticais estão relacionados a questão (in)segurança urbana. 

Para que se pudesse alcançar o objetivo proposto trabalhei com uma 

metodologia empregada em pesquisas qualitativas. Bom, é de senso comum que, de 

uma forma geral, as pesquisas dividem-se em quantitativas ou qualitativas. Mas uma 

não substitui a outra: elas se complementam. 

As pesquisas quantitativas são mais adequadas para apurar opiniões e atitudes 

explícitas e conscientes dos entrevistados, pois utilizam instrumentos estruturados 

(questionários). Devem ser representativas de um determinado universo de modo que 

seus dados possam ser generalizados e projetados para aquele universo. Seu objetivo é 

mensurar e permitir o teste de hipóteses, já que os resultados são mais concretos e, 

consequentemente, menos passíveis de erros de interpretação. Em muitos casos geram 

índices que podem ser comparados ao longo do tempo, permitindo traçar um histórico 

da informação. 
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Já as pesquisas qualitativas são exploratórias, ou seja, estimulam os 

entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Elas fazem 

emergir aspectos subjetivos e atingem motivações não explícitas, ou mesmo 

conscientes, de maneira espontânea. São usadas quando se buscam percepções e 

entendimento sobre determinado fenômeno, abrindo espaço para a observação, a 

descrição, a compreensão e o significado. A pesquisa qualitativa é mais participativa e, 

portanto, menos controlável. Seus participantes podem direcionar o rumo da pesquisa 

em suas interações com o pesquisador.  

A investigação qualitativa é uma forma de estudo da sociedade que se centra na 

forma como as pessoas interpretam e dão sentido às suas experiências e ao mundo 

em que elas vivem. Existem diferentes abordagens que se consideram no âmbito 

deste tipo de investigação, mas a maioria tem o mesmo objetivo: compreender a 

realidade social das pessoas, grupos e culturas. Os investigadores usam as 

abordagens qualitativas para explorar o comportamento, as perspectivas e as 

experiências das pessoas que eles estudam. A este nível, coloca-se o significado 

naquilo que os fenômenos representam para o indivíduo ou grupo singular, 

transferindo a ênfase da investigação para a compreensão dos processos que 

conformam as atitudes e pensamentos. A metodologia qualitativa tem como último 

objetivo a produção de um conhecimento empático, perceber a decisão do outro, 

através de descoberta de valores e símbolos latentes por detrás da conformação das 

decisões (Holloway, 1997 apud Oliveira, Leite Filho, & Rodrigues, 2007, pp. 1-2). 

Os estágios do processo do Estudo 2: identificação das informações-chave, 

coleta de dados e análise, não foram facilmente distinguíveis, no sentido de uma 

demarcação clara de cada fase, visto que a pesquisa evoluiu a partir da série de 

interações que se deram, com modificações de compreensão e subsequentes 

descobertas, durante a redação das experiências previamente vivenciadas.  

De modo geral, pode-se assumir que a flexibilidade é uma característica da 

abordagem qualitativa, que desta forma permite uma aproximação real com a realidade 
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dos envolvidos. Segundo Patton (1987), os dados qualitativos levantados nestas 

condições consistem de: 

[...] descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas, interações, 

comportamentos observados; citações diretas das pessoas acerca de suas, 

experiências, atitudes, crenças e pensamentos; e extratos ou passagens inteiras de 

documentos, registros de correspondência e históricos de casos (Patton, 1987, p. 37). 

Um pequeno número de unidades amostrais, de grande representatividade, 

poderá ser admitido de todo este material, de grande complexidade. 

Na pesquisa qualitativa também é possível distinguir diversos tipos de 

entrevistas semiestruturadas, mas no estudo 2 foi utilizado um desses caminhos – os 

grupos focais. Dentre as técnicas mais utilizadas em pesquisas qualitativas, pode-se 

destacar a entrevista individual e a observação participante em grupos. Pode-se 

considerar que a técnica de grupos focais (GF), como uma entrevista em grupo, 

combina elementos dessas duas técnicas.  

Segundo Oliveira et al (2007), a técnica de grupos focais vem ganhando 

destaque na pesquisa qualitativa por garantir riqueza e flexibilidade na coleta de dados, 

normalmente não disponíveis quando se aplica um instrumento individualmente, além 

do ganho em espontaneidade pela interação entre os participantes.  

A Tabela 13 foi montada com base nos diversos conceitos acerca do tema 

„grupos focais‟ e suas respectivas ênfases. Tendo como fundamento a Tabela 13, posso 

afirmar que grupo focal é uma forma de entrevista, instituída a partir de um roteiro 

que tem a intenção de alcançar as metas estabelecidas pelo pesquisador. Este, na 

maioria dos casos, é também o moderador do grupo que orienta as discussões e se 

responsabiliza pela condução do tema. Como já foi mencionado, a utilização da técnica 

traz ganhos para os participantes (interagem mais entre si); em contrapartida, exige 



159 

 

 

maior preparação do local (espaço físico que vai receber os participantes), assim como 

resulta uma quantidade de dados inferior (por pessoa) do que se fosse utilizada a 

entrevista individual.  

Tabela 13 
Definições de Grupos Focais, segundo diversos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira et al, 2007, p. 4. 

Segundo Leitão (2003), o grupo focal deve ter as características dispostas na 

imagem (Figura 20) abaixo para garantir sua condição de existência: 

 

Figura 20. Características dos Grupos Focais. 

Fonte: Leitão, 2003. 
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Leitão (2003) complementa que os dados fundamentais produzidos pela técnica 

são transcrições das discussões do grupo, acrescidas das anotações e reflexões do 

moderador e de outro(s) observador (es), caso exista(m).  

A Tabela 14 apresenta de forma condensada, com base nas ideias previamente 

expostas, a condição de existência dos grupos focais listada a partir de suas 

características: 

Tabela 14 

Condição de Existência dos Grupos Focais 

 

CARACTERÍSTICAS DOS GRUPOS FOCAIS 

Tamanho do grupo 6 a 12 pessoas 

Composição do Grupo Homogênea: entrevistados pré-selecionados 

Ambiente Físico Atmosfera informal, descontraída 

Duração 1 a 3 horas 

Registro Uso de fitas de áudio para gravação 

Moderador 
Habilidades de observação e comunicação 

interpessoal 

Fonte: Autoria própria. 

Oliveira et al (2007) concluem seu artigo acerca da temática „grupos focais‟ 

alegando que eles podem ser usados de forma isolada ou associada, assegurando 

melhores resultados para a pesquisa. Entretanto, assumem que é importante considerar 

as exigências metodológicas no processo de construção dos grupos focais, que 

normalmente se dividem em planejamento, condução e análise, e destacam como 

questão fundamental o cuidado no planejamento. Caso o pesquisador não se encaixe 

nesse perfil, mas considere a técnica como fonte ideal para a coleta dos seus dados, ele 

pode convidar uma pessoa que conduza as sessões, sendo necessário que esta pessoa 

compreenda o tema proposto, não marginalizando com isto, a presença do pesquisador 
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nos momentos das realizações das sessões, a fim de que ele possa fazer suas anotações, 

independente de estar ou não no papel de moderador. 

Esta conclusão caiu como luva no caso desta tese. Uma vez que poderia 

conduzir meus entrevistados às respostas que desejava, resolvi convidar uma 

pesquisadora que dominava a técnica de grupos focais e já conhecia a proposta temática 

do estudo em questão. Fernanda Gurgel, doutora em psicologia pela UFRN/UFPB, foi a 

moderadora dos grupos focais realizados no Estudo 2. Andiara Lopes (doutora em 

Desenvolvimento Urbano pela UFPE) e eu fomos as observadoras dos grupos. Durante 

todas as sessões, fizemos anotações e sugestões individuais que foram passadas para a 

moderadora de maneira discreta. 

[...] o moderador de um grupo focal assume uma posição de facilitador do processo 

de discussão, e sua ênfase está nos processos psicossociais que emergem, ou seja, no 

jogo de interinfluências da formação de opiniões sobre um determinado tema 

(Gondim, 2003, p. 151). 

A homogeneidade dos grupos focais foi trabalhada, a princípio, 

geograficamente. Trabalhei o mapa do bairro de Boa Viagem, subdividindo-o em 3 

áreas (Figura 21). 

 

Figura 21. Subáreas do bairro de Boa Viagem trabalhadas nos Grupos Focais. 

Fonte: Google Earth, com inserção de dados pela autora. 
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A área 1 (Figuras 22 e 23) contemplou os moradores da Av. Boa Viagem (com 

maior poder aquisitivo); a área 2 (Figuras 24 e 25) abarcou os moradores das ruas 

posteriores à Av. Boa Viagem até o entorno imediato do Shopping Center Recife; e a 

área 3 (Figuras 26 e 27) compreendeu os habitantes da Comunidade Entra Apulso. 

  

Figuras 22 e 23. Imagens representativas do padrão de moradia da Área 1 – Avenida Boa Viagem (2010). 

Fonte: Acervo da autora. 
 

 

 

 

  

Figuras 24 e 25. Imagens representativas do padrão de moradia da Área 2 – compreendida pelas ruas subsequentes à 

Avenida Boa Viagem até o Shopping Recife (2010). 

Fonte: Acervo da autora. 
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Figuras 26 e 27. Imagens representativas do padrão de moradia da Área 3 – Comunidade Entra Apulso (2009). 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Em cada subárea do bairro planejou-se realizar duas sessões da técnica de 

grupos focais. A princípio, duas datas foram agendadas para a realização dos grupos: 18 

e 19 de fevereiro de 2011. Os participantes foram convidados de maneira informal: nas 

áreas 1 e 2 receberam convite eletrônico; já na área 3, foram selecionados através do 

Instituto Shopping Recife (Figura 28), órgão conveniado ao Shopping Center Recife 

que funciona dentro do espaço físico da Comunidade Entra Apulso, oferecendo cursos 

gratuitos, atividades de apoio e oportunidades no mercado de trabalho aos moradores. 

Este espaço serviu de sede para realização do Grupo Focal da área 3. 

 

Figura 28. Fachada do Instituto Shopping Recife. 
Fonte: http://www.institutoshoppingrecife.org.br/ 
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Os grupos formados por moradores das áreas 1 e 2 reuniram-se numa sala de 

aula do nível médio do Colégio Grande Passo (Figura 29).  

 

Figura 29. Colégio Grande Passo. Pátio interno, ao fundo as salas de aula no nível médio. 

Fonte: http://www.grandepasso.com.br/ 

Em ambos os casos, o mobiliário dos ambientes era composto por cadeiras 

escolares (confeccionadas em plástico e ferro - nas cores azul e branco - 

respectivamente) que foram dispostas na sala de aula formando uma meia-lua ou 

disposição de “U” (Figura 30).  

 

Figura 30. Sala de aula com disposição de mobiliário para realização da técnica de grupo focal. 

Fonte: Acervo da autora. 
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A Tabela 15, fundamentada nos conceitos de Leitão (2003), mostra as 

características dos Grupos Focais desenvolvidos no Estudo 2 desta tese. 

Tabela 15 
Condição de Existência dos Grupos Focais do Estudo 2 

 

CARACTERÍSTICAS DOS GRUPOS FOCAIS DO ESTUDO 2 

Tamanho do grupo 5 a 12 pessoas 

Composição do Grupo 

Área 1 

Homogênea: 

entrevistados pré-
selecionados, 

moradores da Av. Boa 

Viagem. 

Área 2 

Homogênea: 

entrevistados pré-
selecionados, 

moradores das ruas 

subsequentes à Av. 

Boa Viagem. 

Área 3 

Homogênea: 

entrevistados pré-
selecionados, 

moradores da 

Comunidade Entra 

Apulso. 

Ambiente Físico 

Áreas 1 e 2 

 

Sala de aula do Colégio Grande Passo - 

atmosfera informal, descontraída 

 

 

Área 3  

Sala de aula do 

Instituto Shopping 

Center Recife - 

atmosfera informal, 

descontraída 

Duração 1 a 2 horas 

Registro Uso de fitas de áudio para gravação 

Moderador 
Fernanda Gurgel, pesquisadora com habilidades de observação e 

comunicação interpessoal, com experiência em ser moderadora. 

Fonte: Autoria própria. 

Todas as sessões foram iniciadas com a apresentação do moderador, 

esclarecendo o propósito da reunião. Os observadores foram, em seguida, apresentados 

pelo moderador. Foi solicitado que os entrevistados preenchessem um pequeno 

questionário sociodemográfico para formar uma base de dados; daí explicou-se que eles 

deveriam escolher um nome qualquer (diferente do próprio) e esta seria a forma como 

ficariam conhecidos durante a sessão. Isto acontece como preservação da identidade, 

mas tratei a opção como “confidencialidade”, em oposição ao anonimato. Cada 

respondente/entrevistado tinha este novo nome gravado em crachá e no momento que 

respondia ao questionário também era identificado através dessa escolha. Esta forma de 
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condução da sessão foi necessária, uma vez que a correlação da opinião verbal do 

entrevistado com as informações preenchidas pelo mesmo teve grande valor na presente 

pesquisa. 

Na etapa seguinte, o moderador explicou as regras básicas da sessão, incluindo 

tempo e forma de responder aos questionamentos. Como sugerido nos estudos de 

Oliveira e Freitas (1998), todas as sessões realizadas seguiram o mesmo padrão. Este 

respeitou o seguinte roteiro: após a explicação das regras básicas, iniciava-se uma 

apresentação (com a utilização de data show) preparada no programa Microsoft Office 

PowerPoint intitulada Modos de morar em Boa Viagem. A apresentação, elaborada por 

mim, consistia em 18 slides (Figuras 31, 32 e 33) que versaram em: slide introdutório, 

com o nome da pesquisa, cinco slides com perguntas diretas e doze slides com imagens 

(fotografias de fonte eletrônica ou acervo próprio) que ocupavam toda a tela. Todos os 

participantes das sessões de grupo focal assistiram à mesma apresentação, independente 

de serem moradores das áreas 1, 2 ou 3. A discussão era incentivada pelo moderador 

que, ao mostrar um slide, permitia a interação entre os participantes acerca do que 

estava sendo visto. 

 

Slide 1 

 

 

Slide 2 Figura 31. Apresentação power point exibida durante sessões de GF‟s (slides 1 e 2). 

Fonte: Acervo da autora. 
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Slide 3 

 

Slide 4 

 

Slide 5 

 

Slide 6 

 

Slide 7 

 

Slide 8 

 

Slide 9 

 

Slide 10 Figura 32. Apresentação power point exibida durante sessões de GF‟s (slides 3 ao 10). 

Fonte: Acervo da autora. 
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Slide 11 

 

Slide 12 

 

Slide 13 

 

Slide 14 

 

Slide 15 

 

Slide 16 

 

Slide 17 

 

Slide 18 Figura 33. Apresentação power point exibida durante sessões de GF‟s (slides 11 ao 18). 

Fonte: Acervo da autora. 
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Os primeiros 6 slides conduziam os entrevistados ao mundo da reflexão, eles 

pensavam acerca de seu modo de morar: quais os aspectos positivos e negativos do seu 

lugar de moradia, o que mais influenciou na escolha deste lugar, e, ainda os faziam 

discorrer sobre laços de vizinhança e relações sociais no lugar de morar. Os outros 

slides os conduziam ao bairro de Boa Viagem através de fotografias atuais ou antigas. 

Do 7º ao 10º slide, eles tinham as imagens que cada morador (área 1, 2 ou 3) tem ao 

olhar sua janela (uns mais privilegiados outros nem tanto). Os slides 11 e 12 traziam 

fotografias de um mesmo contexto físico em dois momentos distintos (na década de 

1950 e no século 21). O slide 13 mostra o calçadão da Av. Boa Viagem, área de lazer e 

descanso para muitos dos entrevistados, ou local de trabalho de outros. Os slides 14, 15 

e 16 disponibilizam imagens retiradas de publicidade imobiliária: o primeiro mostra a 

área de lazer de um condomínio residencial, o segundo apresenta o novo 

empreendimento imobiliário do bairro (Condomínio Shopping Park, da Moura Dubeux 

Engenharia) e o próximo mostra a questão do controle de acesso aos condomínios 

(muros altos, grades, guaritas, porteiros e cancelas). Os dois últimos slides mostram as 

câmeras eletrônicas e cercas elétricas, elementos comuns na arquitetura dos 

condomínios residenciais do bairro de Boa Viagem. 

Após a coleta de dados, dos estudos 1 e 2, realizei as etapas de transcrição e 

análise do material coletado. Posso afirmar que o estudo 1 foi bem mais fácil de se 

analisar, afinal, não havia o envolvimento de outros atores. 

Já o estudo 2 me exigiu mais cuidado, uma vez que trabalhei com opiniões de 

outras pessoas. É importante ressaltar que a fala dos entrevistados foi cuidadosamente 

editada por mim, com a finalidade de favorecer a legibilidade.  
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Na utilização da técnica de grupo focal, cada palavra deve ser avaliada, bem 

como seu correto significado, o contexto em que foram colocadas as ideias, a 

consistência interna, a frequência e a extensão dos comentários, a especificidade das 

respostas, e a importância de identificar grandes ideias.  

É verdade que as entrevistas do tipo grupos focais são uma boa alternativa para 

explorar temas de pesquisa, coletando opiniões que podem auxiliar no entendimento de 

um dado fenômeno, entretanto elas geram um grande volume de informação. A correta 

utilização dessa informação é o grande desafio da pesquisa qualitativa. 

A qualidade das informações reunidas irá depender do planejamento e condução das 

entrevistas. Essas etapas devem ser realizadas com rigor científico e merecem 

máxima atenção da parte do pesquisador. Vencidas essas etapas, uma análise 

criteriosa irá gerar as conclusões atinentes ao trabalho de pesquisa, as quais poderão 

direcionar alguma tomada de decisão (Ribeiro & Milan, 2004, pp. 21-22). 

Conforme o pensamento de Ribeiro e Ruppenthal (2002), as análises dos dados 

(apresentadas nos capítulos posteriores) podem servir para finalizar um diagnóstico, 

identificar ações a serem tomadas, dar rumo a novas pesquisas, ou simplesmente para 

aprofundar o estudo. 

A princípio, os grupos focais foram realizados nos dias 18 e 19 de fevereiro de 

2011. Nesta oportunidade foram previstos 06 (seis) grupos focais: 02 seções em cada 

subárea exibida no mapa da Figura 21 (apresentada anteriormente).  

Apesar da previsão de termos 06 (seis) sessões de GF‟s, apenas 04 (quatro) 

sessões foram realizadas em fevereiro de 2011. Os grupos denominados GF1|a1 e GF2|a1 

não se concretizaram. Este fato, a princípio, tornou-se um dado importante para a minha 

tese, de onde concluí que os moradores da área 1 (Av. Boa Viagem), comprovadamente 

cidadãos de maior poder aquisitivo, são pessoas menos disponíveis a assuntos de 
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interesse coletivo. Na época, as poucas pessoas com quem consegui manter contato (via 

mensagem eletrônica) mantiveram praticamente duas posições: recusavam o convite de 

participar dos GF‟s, informando que tinham um compromisso no mesmo dia e horário, 

ou confirmaram presença e, simplesmente, não compareceram ao evento no dia 

estabelecido. Quando a pessoa se colocava na primeira posição, eu pedia que, por favor, 

informasse (ou cedesse) o contato de outra que habitasse a mesma área, ou o mesmo 

condomínio residencial (um vizinho, no caso) e a resposta foi unânime: “desconheço 

meus vizinhos, só os encontro no estacionamento, nos horários em que estou de saída 

para o trabalho”.  

A maioria dos condomínios residenciais da área 1 apresentam a disposição 

arquitetônica de um ou dois apartamentos por pavimento. Os que têm a planta baixa 

com disposição de dois por andar, ainda contam com elevadores privativos por torre 

(Figuras 34 e 35). Tal distribuição vem sendo uma requisição dos compradores e 

garante que os moradores das unidades 01 (aptos. 101, 201, 301, etc.) não mantenham 

contato com os das unidades 02 (aptos. 102, 202, 302, etc.), pelo menos dentro do 

elevador. 

 

Figura 34. Planta baixa do pavimento tipo do Edf. Adelmar da Costa Carvalho (14 pavimentos com 02 

apartamentos por andar e 04 elevadores), localizado na Av. Boa Viagem nº 3984, bairro de Boa Viagem. 

Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/ 
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Figura 35. Planta baixa do pavimento tipo do Edf. Luiz Dias Lins (32 pavimentos com 02 apartamentos 

por andar e 04 elevadores), localizado na Av. Boa Viagem nº 5030, bairro de Boa Viagem.  

Fonte: http://www.queirozgalvao.net/ 

Entretanto, ter pelo menos um grupo focal formado por pessoas residentes da 

área 1 era essencial, pois assim, teria dados suficientes para analisar e promover 

discussão no estudo 2. Portanto, uma nova tentativa de realização deste grupo focal foi 

feita em fevereiro de 2012. Desta vez, com sucesso. Este grupo foi denominado GF1|A1 

e teve Andiara Lopes como mediadora. Eu observei toda a sessão e fiz várias anotações 

que, juntamente com as gravações de áudio, serviram de base para as análises 

apresentadas no capítulo 6. 

As sessões dos grupos focais denominados GF1|a2, GF2|a2, GF1|a3 e GF2|a3 

transcorreram normalmente, com condução da mediadora e presença das observadoras. 

Todas as reuniões foram gravadas (com utilização de recursos de áudio) com prévia 

permissão dos entrevistados, que escolheram outros nomes (conforme solicitado pela 

mediadora) para serem gravados em crachás. Esta medida garantiu a confidencialidade 

dos participantes. 
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A organização dos grupos focais (GF‟s) realizados no Estudo 2 pode ser 

consultada na Tabela 16 e Figura 36: 

Tabela 16 
Discriminação dos Grupos Focais (GF‟s) por Área 

 

ÁREA 
Denominação 

do GF 

Tamanho 

do GF 
Dia  Horário Duração Local 

área 1 GF1| a1 06 pessoas 05/02/12 16h 
1h e 

10min 

Edf. Porto 

Seguro, Av. 

Boa Viagem 

área 2 

GF1| a2 11 pessoas 19/02/11 8h 
1h e 

45min Col. Grande 

Passo 
GF2| a2 05 pessoas 19/02/11 14:30h 

1h e 

25min 

área 3 

GF1| a3 08 pessoas 18/02/11 18h 
1h e 

30min Inst.Shopping 

Recife 
GF2| a3 08 pessoas 18/02/11 19:30h 

1h e 
30min 

 

 

Figura 36. Subáreas do bairro de Boa Viagem e os respectivos Grupos Focais trabalhados. 

Fonte: Google Earth, com inserção de dados pela autora. 

A Tabela 17 apresenta as características sociais (idade, escolaridade, local de 

moradia, etc) dos respondentes por GF‟s.  
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Tabela 17 
Características Sociais dos Grupos Focais (GF‟s por Área) 

 

Grupo 

Focal 
Idade média 

Tamanho 

do GF 
Grau de Instrução Tipo de Moradia 

GF1| a1 39,3 06 pessoas 100% nível superior 
100% unidade 

habitacional multifamiliar 

GF1| a2 43 11 pessoas 82% nível superior 
100% unidade 

habitacional multifamiliar 

GF2| a2 46,6 05 pessoas 80% nível superior 
100% unidade 

habitacional multifamiliar 

GF1| a3 32,5 08 pessoas 
62,5% nível médio 

completo 

100% unidade 

habitacional unifamiliar 

GF2| a3 25,9 08 pessoas 
75% nível médio 

completo 

100% unidade 

habitacional unifamiliar 

 

Os dados sociodemográficos completos dos grupos estão divididos em três 

tabelas distintas e podem ser consultados na parte final da tese (Apêndices A, B e C). 

Entretanto, os dados mais relevantes estão apresentados acima: todos os entrevistados 

das áreas 1 e 2 moram em habitações multifamiliares, já os entrevistados da área 3 

moram em habitações unifamiliares. Os entrevistados mais jovens pertenciam aos 

grupos focais da área 3 e os mais velhos residem na área 2. O grau de instrução dos 

respondentes ascende geograficamente: quanto mais se caminha em direção à beira mar, 

ou seja, da área 3 para a área 1, maior é o nível de escolaridade dos participantes. 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

(CON)VIVENDO EM FORTALEZAS         

(ANÁLISE E DISCUSSÕES: ESTUDO 1) 

É um hábito frequente quando se descobrem algumas semelhanças 

entre duas coisas, atribuir tanto a uma como à outra, mesmo sobre 

os pontos em que elas são na realidade diferentes, aquilo que se 

reconheceu verdadeiro para somente uma das duas. 

Descartes 

A indústria cultural reproduz o que já existe nas relações sociais 

superenfatizando determinados aspectos das práticas sociais 

através da hiper-ritualização. 

Erving Goffman 
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Fala-se muito em violência e criminalidade no Brasil. Os órgãos de imprensa 

divulgam, todos os dias, muitas notícias a respeito de crimes e situações de violência. 

Normalmente, a mídia confere uma grande atenção aos crimes mais graves que são, 

exatamente, aqueles que despertam o maior interesse do público. Ao selecionar os fatos 

criminosos mais graves, entretanto, a cobertura jornalística passa a produzir vários 

efeitos sobre a opinião das pessoas. Em primeiro lugar, elas começam a imaginar que os 

crimes retratados pela mídia – os crimes mais violentos – são os mais frequentes, o que 

não é verdade.  

Os crimes divulgados pelos jornais Folha de São Paulo e Jornal do Brasil foram 

objeto de análise de Kahn (1999) que realizou um estudo comparativo entre esses e os 

crimes registrados pela Polícia no Estado de São Paulo entre os anos de 1997 e 1998. O 

pesquisador evidenciou que o maior número de crimes registrados pela polícia (furtos e 

lesões corporais) é que recebe a menor atenção da mídia, pois esta prefere comunicar os 

casos de homicídio (mais de 40% das matérias publicadas sobre crime pesquisadas no 

supradito período dizem respeito a este tipo de transgressão), embora estes tenham 

representado apenas 1,7% dos crimes registrados pela polícia. A conclusão a qual o 

pesquisador chegou não diz respeito apenas aos dois jornais que foram objeto de sua 

análise. Trata-se de uma característica presente em toda cobertura jornalística sobre 

crime e pode ser encontrada nos grandes países de primeiro mundo. Em boa medida, ela 

evoca àquilo que se convencionou identificar como “fato jornalístico”, ou seja, a 

expressão de um acontecimento tido como particularmente significativo, grave, curioso 

ou inusitado. A lógica da seleção jornalística, neste caso, seguiria apenas o critério mais 

comum: fatos considerados mais importantes do que outros são mais fáceis de 

identificar. Mas, em muitos momentos, esta seleção operada pela mídia pode expressar, 



177 

 

 

também, uma estratégia especificamente focada para capturar audiência e ampliar 

mercado.  

Não por acaso, pode-se observar em todo o mundo que os mais desqualificados 

órgãos de imprensa costumam conceder um grande destaque ao crime e à violência, 

tanto quanto a outros temas que podem suscitar emoções ou “sensações fortes”. De 

onde deriva, aliás, o termo “sensacionalismo”. Seja como for, pode-se afirmar que a 

imprensa terá sempre muita dificuldade de produzir um discurso equilibrado e racional 

sobre o crime e a violência porque os eventos mais graves, mesmo que sejam raros, 

tendem a adquirir sempre um peso desproporcional na cobertura jornalística, induzindo 

as pessoas a um erro de percepção a respeito da incidência dos crimes violentos. 

Entretanto, depois de acreditar que os crimes violentos são os mais frequentes, 

as pessoas supõem estar expostas de forma igualitária ao perigo de serem vítimas 

daqueles mesmos crimes violentos, o que não é uma suposição correta. Como já foi 

colocado no capítulo 2 desta tese, numa sociedade, os riscos de vitimização distribuem-

se de forma bastante desigual. Dependendo do local de moradia das pessoas, da situação 

financeira que possuem, da sua etnia ou da sua idade – entre muitos outros fatores – os 

perigos reais serão bem distintos.  

5.1 Estudo 1 | (In)segurança urbana e a construção de Fortalezas: o que a mídia 

tem a ver com isso? 

A maior meta das campanhas promocionais é o incentivo ao consumo, o 

despertar do consumidor pelo desejo de compra, independente deste desejo ser uma 

satisfação de necessidades básicas ou uma compulsão de comprar. Buscando influenciar 

a compra, o marketing promocional oferece o produto de maneira individualizada, 

diferenciando-o dos outros pertencentes à mesma categoria. O teor da mensagem não só 
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disponibiliza as opções válidas, mas também um comentário interpretativo para auxiliar 

o potencial comprador no reconhecimento dos valores da tão sonhada casa nova. 

Gastaldo (2001), no artigo intitulado “Um Tempo Para Jogar: O „Ser Brasileiro‟ 

na Publicidade da Copa do Mundo de 1998” faz menção ao filme Ladrões de Sabonete, 

uma película italiana de 1987, que narra o desespero do protagonista, um diretor 

cinematográfico que se vê às voltas com um problema quando seu filme é veiculado na 

televisão, pois surge um impasse: seu filme em preto-e-branco contrasta com a imagem 

colorida dos comerciais veiculados durante o intervalo. Os sofridos personagens do 

filme se rebelam e decidem „trocar de mundo‟, passando a viver no mundo dos 

anúncios, muito mais alegre, festivo e despreocupado. 

Esse exemplo não é nada irreal, apenas trata com ironia a caricaturização da 

realidade veiculada nos anúncios publicitários: vivemos em um mundo ideal, que não 

apresenta problemas, exceto os que podem ser resolvidos de forma imediata (por 

intermédio da aquisição de um produto, é claro!). 

Mesmo no senso comum se denuncia essa representação idealizada da realidade 

nos anúncios. Um exemplo claro são as propagandas de margarinas que mostram 

famílias felizes, em torno de uma farta mesa de café da manhã, todos sorridentes, 

bonitos e bem-humorados, especialmente a jovem e bonita mãe de família, que serve a 

refeição aos seus entes queridos. Sabemos que o café da manhã das pessoas reais não é 

assim. Mas será que sabermos disso nos leva a desacreditarmos nas propagandas? A 

questão é bem mais complexa. A eficácia das estratégias de marketing (do qual a 

publicidade é apenas uma parte) é real, e interfere de modo ativo no mercado e na 

sociedade. Todavia, olhar a publicidade apenas como ferramenta mercadológica 

significa negar sua dimensão social, cultural e simbólica, pois sabemos que os anúncios 
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não vendem apenas produtos, mas estilos de vida. Paralelamente à finalidade comercial 

explícita, vendem-se ideologia, estereótipos, preconceitos, forja-se um discurso que 

colabora na construção de uma versão hegemônica da „realidade‟. 

Hoje em dia, a publicidade tem cada vez mais abandonado a tendência de usar 

apelos racionais, em prol de representações mais simbólicas, visando antes obter a 

identificação que o convencimento, ou, replicando Sauvageot (1987, p. 26): 

“abandonando mais e mais seu papel de informação em prol de sua função de sonho”. 

Em busca de despertar no „público-alvo‟ a satisfação e o desejo de consumo, os meios 

de comunicação social, ou seja, a mídia procura decifrar, no contexto de cada grupo 

social, o apelo que o levaria a consumir o produto que ele pretende vender. 

A publicidade opera através de imagens e mensagens que reforçam as 

necessidades citadas anteriormente. Entretanto, analisar o discurso publicitário acerca 

do lugar de morar, leva-nos a um campo social maior e a decisão de comprá-lo, 

construí-lo ou reformá-lo está relacionada a outras decisões de ordem social e pessoal.  

No caso especifico desta tese, constatei que os anúncios veiculados pela mídia 

impressa aliam o sonho de uma vida contemporânea ajustada ao desejo da nova classe 

média, oferecendo um conjunto de valores culturais, além de uma vida de contos de 

fada. 

A análise dos anúncios foi realizada de forma qualitativa, isto é, contextualizei-

os ao veículo e ao momento social de sua veiculação e interpretei os diferentes 

significados das representações neles presentes, desconsiderando a frequência das 

veiculações e o espaço que cada anúncio ocupou na página do jornal (embora teça 

alguns comentários sobre isto).  
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No levantamento dos anúncios no caderno de classificados do Diario de 

Pernambuco, busquei identificar o conceito, as palavras-chave e as imagens-chave que 

contribuíram para estabelecer os condomínios residenciais (em especial os verticais) 

como o novo padrão de moradia, além de modelo ideal de habitação.  

Na análise dos anúncios coletados, tomei partido de alguns pressupostos 

metodológicos: assumindo a posição de Goffman (1987, p. 27), segundo a qual os 

anúncios publicitários realizam uma “representação” (nos sentidos já vistos, mas 

especialmente no sentido de “dramatização”) de cenas consideradas “cotidianas”, na 

qual se constrói uma espécie de “hiper-ritualização
13

” dessa vida diária. A aproximação 

do anúncio com a noção de ritual deve-se à semelhança estrutural entre ambos. Segundo 

Goffman (1987), tanto o ritual quanto o anúncio publicitário devem ser absolutamente 

“legíveis” naquilo que enunciam, a ambiguidade é prejudicial ao desempenho de ambos; 

da mesma forma, ambos recorrem a tipificações socialmente aprovadas e a uma 

gestualidade que se refere àquilo que deve ser tomado como uma resposta interior.  

Considerando que tudo o que pode ser visto em um anúncio é previamente 

determinado e escolhido, existe uma intencionalidade presente em cada elemento 

representado, desde os mais evidentes, como o posicionamento da câmara, a fala, o 

posicionamento ou a gesticulação de um personagem, até os objetos e as cores 

escolhidas para compor o ambiente onde a cena se passa.  

Descrição e interpretação dos achados 

É de senso comum que o espaço de moradia ideal deva oferecer determinadas 

qualidades aos seus ocupantes: conforto, segurança, privacidade, além de abrigar os 

seus sonhos. Desta forma, a moradia ideal reflete e amolda (o conceito de) identidade 

                                                        
13 O conceito empregado por Goffman (1987) será mais bem tratado na seção seguinte. 
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social. O mercado imobiliário capta todos os sonhos do consumidor e a mídia converte-

os em propaganda/publicidade. O ideal de moradia permeia o imaginário coletivo e 

alimenta a indústria imobiliária possibilitando a introdução constante de novos produtos 

no mercado que busquem a satisfação das expectativas dos consumidores, bem como a 

concepção de novas necessidades.  

O objeto deste primeiro estudo, a publicidade imobiliária no Recife veiculada 

pelos jornais (no caso, o Diario de Pernambuco), particularmente o segmento dedicado à 

moradia coletivizada, é relativamente recente, ao menos no formato em que hoje ela se 

apresenta. 

Lapa (2011) afirma que “a partir da década de 1960, o Brasil apresentou fortes 

taxas de crescimento, que, entre outros aspectos, refletiu-se num ritmo acelerado de 

urbanização” (2011, p. 35). Somando-se a afirmação do autor mencionado, Melo (1989) 

narra que a década de 1970 representou um divisor de águas para o mercado imobiliário 

no Recife: no início da década, a produção de apartamentos em pouco superava a da 

casa isolada, entretanto, a partir da segunda metade da década, o mercado imobiliário da 

RMR voltou-se para a classe média alta, iniciando um processo de verticalização na 

cidade, em áreas de grande concentração de renda.  

A ameaça de degradação ambiental ganhou força durante os anos 80 e 

especialistas e alguns gestores despertaram para a questão: novas legislações foram 

escritas e planos urbanísticos contemplaram áreas históricas em diferentes cidades do 

país. Diante destas circunstancias, o setor imobiliário procurou novas fontes de recursos 

financeiros para o setor, surgindo, assim, o sistema de condomínios, segundo os quais 

os empresários assumem-se como gestores dos aportes financeiros dos compradores de 

imóveis. Contudo, tal operação financeira desencadeou grande segregação entre os 
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consumidores, excluindo aqueles que não possuíam renda suficiente para enfrentar os 

altos custos do investimento imobiliário (Lapa, 2011). 

O início do século XXI é bombardeado por um arsenal de informações 

relacionadas à maravilha de morar em espaços isolados. Além disso, o marketing 

imobiliário utiliza ideias como a de que grandes cidades são feitas de altos edifícios e 

que os arranha-céus permitem liberar espaços públicos e áreas verdes (Loureiro & 

Amorim, 2005). 

Neste período, a população de classe média da RMR passa a buscar novas 

alternativas de moradia. Morar no bairro de Aldeia (município de Camaragibe) ganha 

destaque, pois o ambiente oferece clima de montanha em meio ao caos urbano. Além 

disso, seria um revival ao estilo de moradia horizontal. O mercado imobiliário age de 

maneira rápida e instiga o consumidor a morar num espaço mais tranquilo, com 

possibilidade de maior liberdade para si e sua família. E mais, a chance de reviver o 

estilo de morar do tempo de nossas bisavós: com espírito de comunidade. 

Mas, de forma geral, quais as principais características destacadas pelo mercado 

imobiliário para atrair a atenção e o interesse do leitor e futuro consumidor? Em relação 

a esta questão, constatei que as principais características destacadas pelos anúncios 

foram: infraestrutura, acabamento, localização, formas de financiamento, preço do 

imóvel, conforto, tranquilidade, amplitude do espaço residencial e segurança física. 

Entretanto, essas características não eram ressaltadas ao mesmo tempo em um mesmo 

anúncio para todos os imóveis. Ao longo do tempo ocorreu um incremento na escolha 

destas características por parte dos anúncios. No início da década de 1970, por exemplo, 

as características mais ressaltadas pelos anúncios eram os materiais utilizados no 

acabamento construtivo, o conforto e o luxo do imóvel. Já na década de 1980, o 
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destaque era dado ao preço e às formas de financiamento do imóvel. No início da 

década de 1990, as principais características ressaltadas eram os itens de segurança. A 

partir do ano 2000, as características mais evidentes diziam respeito à moradia em 

condomínios fechados, com áreas comuns repletas de espaços de sociabilização e muito 

luxo, principalmente no tocante aos nomes dos ambientes. 

E foi exatamente o fato de que as características do imóvel foram destacadas 

diferentemente a cada década que nos revelou como o conceito de morar (em 

condomínios) sofreu modificações ao longo das décadas estudadas.  

Na segunda metade da década de 1970, o mercado imobiliário da cidade do 

Recife se volta para a classe média e para imóveis verticais: os slogans com cores e 

perspectivas dos edifícios são características marcantes nas propagandas da década. Daí 

em diante, tem início um processo de intensa verticalização da cidade, que chega a 

quase exaustão nos dias de hoje. Juntamente com esse processo surge uma relação mais 

intensa entre a figura do consumidor e o mercado, que alimenta cada vez mais os 

desejos de compra desse consumidor. Contudo, esse desejo não se restringe apenas ao 

lar desejado, se estende também a um campo social maior, pois, como já foi dito, os 

textos dos anúncios remetem-nos ao sonho de uma vida contemporânea que se encaixa 

no gosto e no bolso da nova classe média. 

A oferta do edifício de apartamento foi de difícil aceitação para a classe média 

no início, porque a habitação multifamiliar vertical sempre esteve associada à população 

de baixa renda, tendo como estigma maior a figura do cortiço. Foi necessário convencer 

as camadas médias, através de um processo nada simples, de que o edifício de 

apartamento poderia ser um tipo de habitação com estilo, glamour e luxo, a exemplo de 

alguns slogans veiculados no Diário de Pernambuco: “Em plena Boa Viagem um 
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apartamento de classe num prédio de luxo” (16/08/70) ou o anúncio do dia 04/10/70 

sobre o edifício Michelângelo, que o destacava como “O mais luxuoso do nordeste”, 

além de outro no dia 15/07/79 sobre o edifício Ilha de Kea, que ressaltava a distinção 

para os moradores: “Um privilégio para família de fino trato”. 

A ativação da produção imobiliária apresenta relação direta com a intensificação 

dos anúncios publicitários, publicados em jornais. Até metade da década de 1970, as 

informações eram divulgadas de forma limitada em pequenos boxes, sendo raro o uso 

de imagens e slogans, entretanto, em decorrência de alterações econômicas e culturais, 

surgiu a necessidade de criar no consumidor potencial um novo hábito do morar, uma 

nova expectativa acerca do padrão ideal de moradia. As Figuras 37 e 38 mostram um 

dos primeiros anúncios feitos em cores e utilizando uma representação gráfica do 

imóvel propagandeado.  

 

Figura 37. Anúncio de um edifício em Boa Viagem. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 05/04/1970. 
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Figura 38. Anúncio que mostra a dúvida frequente da classe média acerca do melhor espaço de morar. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 08/07/1979. 

Texto do Anúncio:  

Casa ou Apartamento: morar em casa tem suas vantagens; morar em apartamentos, 

outras. Nós conseguimos reunir todas em um só empreendimento. Na quadra da 

Beira Mar e de frente para o mar. Com garagem privativa para 2 automóveis para 

apartamento, 2 andares vazados, com amplo salão de festas e áreas de lazer, grande 

área ajardinada, 2 elevadores, gerador próprio, central de gás, interfone, 

apartamentos com 292m2 de área. Uma verdadeira casa! 4 quartos sociais. Ampla 

sala para 2 ambientes, lavabo social e terraço, excelente cozinha, áreas e 

dependência de serviço (Diario de Pernambuco, 08/07/79). 

Na tentativa de convencer o consumidor a morar em apartamento, os anúncios 

comparam a moradia multifamiliar à unifamiliar, mostrando que o apartamento 

apresenta os mesmos benefícios de se morar em casas, com a vantagem de abranger 

outras conveniências típicas da nova tendência. Nesse sentido, encontramos vários 

anúncios da época destacando apartamentos com amplas áreas, “como uma casa” e 

adicionando valores novos como “morar com elegância e estilo” numa boa localização. 

É muito comum nos anúncios da época o destaque dado ao bairro e aos equipamentos 
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de lazer, comércio e serviços aos quais os novos moradores poderiam usufruir: a Figura 

39 comprova isso. Dessa forma, eram destacados não apenas as qualidades do imóvel, 

mas também do entorno onde ele estava localizado.  

 

Figura 39. Anúncio de prédio nas Graças: destaque dado ao bairro. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 01/12/1975. 

No início da década de 1980, acreditando na máxima: “a melhor defesa é o 

ataque”, o mercado imobiliário passou a ser mais enfático com o consumidor e resolveu 

investir na promoção de sociedades de consumo. Para tal, trabalhou com a estratégia: 

gastar menos e vender mais. Como? Disponibilizando vários anúncios por folha do 

caderno de classificados de imóveis do jornal (Figura 40). 

 

Figura 40. Vários anúncios por folha de classificados. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 06/07/1980. 
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É também nesse período que começam a surgir nos anúncios de imóveis a 

preocupação com a segurança, nos quais o porteiro eletrônico é destacado como uma 

inovação e representa um dos primeiros itens de segurança específicos surgidos para os 

apartamentos (Figura 41). Até então, o termo “segurança” só era utilizado para fins 

econômicos, ressaltando a segurança em investimento seguro como o exemplo dos 

slogans “segurança em ter um patrimônio”, “fique seguro, tenha sua casa própria” ou 

“investimento seguro” (Figura 39).  

 

Figura 41. Observe o destaque: anúncio de edifício em Boa Viagem com sistema de porteiro eletrônico. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 06/07/1980. 

Outro ponto forte destacado pela propaganda de imóveis é a importância 

progressiva dada às áreas de lazer oferecidas pelos condomínios de apartamentos. Até 

então, o que se observava era um destaque exclusivo aos itens da unidade de 

apartamento. A partir do início da década 1980, começamos a observar que os itens do 

condomínio como áreas de lazer, pavimento vazado, áreas verdes, salão de festas, entre 

outros, começam a ter grande destaque, aparecendo como vantagens extras oferecidas 

pelos empreendedores, como mostra o anúncio do Edifício São Nicolau, da Construtora 

Oliveira Maciel (Figura 42): “O Espinheiro pediu e nós atendemos. Queremos um 

prédio de verdade com quadra de esportes, sauna, ducha, sala de repouso, sala de jogos, 

playground e salão de festas” (Diario de Pernambuco, 04/07/1982). 
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Figura 42. Anúncio de edifício na Rua do Futuro, Espinheiro. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 04/07/1982. 

É também nesta mesma década que começam a surgir os primeiros anúncios de 

condomínios residenciais horizontais, em Aldeia, bairro localizado na Região 

Metropolitana do Recife. A princípio, os anúncios destacavam a possibilidade de morar 

numa “comunidade sofisticada”, a exemplo do anúncio do condomínio Portal de Aldeia:  

Um projeto para quem quer oferecer à família o convívio em mais do que um 

simples loteamento. Uma comunidade sofisticada. Portal de Aldeia é um conjunto 

de 100 áreas de 500m2 com jardins e praças, „playgrounds‟, água, luz, pavimentação, 

à margem da estrada de Aldeia (km13) a 20 minutos do Recife (Diario de 

Pernambuco, 06/07/1980). 

O final da década de 1980 é marcado pelo surgimento de edifícios com grandes 

estruturas de lazer na busca de garantir satisfação aos moradores. Por conseguinte, 

temos o início de uma situação que virou caótica: a negação do espaço público e sua 

substituição pelos espaços privados para atividade de lazer e prática de esporte. Com 

isso, as pessoas passaram a usar as áreas comuns de seus condomínios e não mais os 

espaços públicos da cidade para esses fins (Figuras 43, 44 e 45).  
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Figuras 43, 44 e 45. Anúncio do Edifício Safira, o primeiro no Recife a ter um luxuoso Clube Privê em 

sua cobertura, à disposição apenas para os condôminos. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 04/06/1989. 

Em 1988, a cidade do Recife passou a ser ícone de criminalidade no país, 

segundo a mídia impressa. A verticalização associada à condominização conduziu a 

cidade a altos índices de favelização. O Recife passava ser “a capital do medo” (Figuras 

46 e 47).  

  

Figuras 46 e 47. Matéria publicada na capa do jornal, divulgando o Recife como capital do medo. Observe 

a notícia ao lado que trata da favelização da cidade. Pelo cruzamento das informações conclui-se que a 

criminalidade no Recife tem sua maior causa na pobreza. É a prova que a mídia não nos vende a verdade. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 12/12/1988 e 25/12/1988. 
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A figura do condomínio, especialmente o de apartamentos, fica cada vez mais 

associada à garantia de segurança, contando com uma quantidade de elementos e 

equipamentos de proteção cada vez maior. Assim, os condomínios ganham espaço na 

cidade insegura que passa a apresentar altos índices de verticalização.  

No início dos anos 1990, as incorporadoras e imobiliárias passam a divulgar 

mais os condomínios residenciais fechados. Com isso, há o aumento da relação procura 

x venda dessas novas estruturas. Os anúncios seguem um modelo mais sóbrio, 

fornecendo ao leitor informações precisas, como área (em m
2
) da unidade habitacional, 

inclusive com o desenho de plantas baixas humanizadas (com layout de ambientações). 

Os destaques são para preço e programa dos imóveis, tanto da unidade em específico, 

como das áreas comuns do condomínio. Essa é uma tendência que vai permanecer 

durante toda a década: apresentar os programas das áreas individuais e coletivas de 

maneira clara, simples e bastante objetiva, utilizando linguagem escrita e/ou figurativa, 

com presença de símbolos bastante expressivos (Figuras 48, 49, 50 e 51).  

 

Figura 48. Anúncio do Edf. Saint Paul, em Boa Viagem, com destaque para o programa do “edifício” e 

para o programa do “apartamento” em separado. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 08/01/1995. 
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Figura 49. Anúncio do Edf. Verde Mar, em Boa Viagem, com destaque para os programas do “edifício” e 

do “apartamento” mostrados separadamente. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 15/01/1995. 

 

  

Figuras 50 e 51. Propagandas do Edf. Bragança e do Morada Francisco da Cunha, ambos em Boa 

Viagem. O uso de linguagem figurativa é uma característica dos anúncios da época. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 20/12/1998 e 20/06/1999. 
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O destaque dado aos empreendimentos que têm equipamentos de segurança 

próprios (circuito interno de televisão, cercas elétricas, guaritas fechadas com sensor de 

presença, entre outros) é outra característica marcante nas propagandas de imóveis da 

década (Figuras 52 e 53). 

  

Figuras 52 e 53. Anúncio de imóvel no bairro do Derby: destaque para equipamentos de segurança. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 29/07/1990. 

Entretanto, não só a questão “segurança” marcou os anúncios de imóveis da 

década de 1990. Termos relacionados à qualidade de vida tais como “conforto, 

tranquilidade e liberdade” também tiveram destaque nas propagandas contratadas pelas 

construtoras e imobiliárias.  

Mas como abordar sensações tão divergentes num mesmo anúncio? Será 

possível termos a garantia de nos sentirmos seguros e livres num mesmo espaço? As 

propagandas pretendiam vender essa ideia. Muitos compraram. Possivelmente, as 

palavras-chave que mais sintetizaram os anúncios da década são “conforto” e 

“segurança” (Figuras 54 e 55). 
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Figuras 54 e 55. Anúncio do Edf. Saint Petter, em Boa Viagem: destaque para conforto|segurança|lazer. 
Fonte: Diario de Pernambuco, 15/01/1995. 

Outro comentário que posso tecer sobre os anúncios da década de 1990, diz 

respeito à diminuição do tamanho da área das unidades residenciais e o aumento da 

oferta de espaços comuns nos condomínios. Essa diminuição das unidades aparece 

associada à ideia de que possuir um apartamento menor e mais adaptado a vida moderna 

é “mais prático e funcional” (Figuras 56 e 57). 

 

 

Figuras 56 e 57. Anúncio do Studio Ibiza II, em Piedade, um edifício com unidades habitacionais tipo 

studio: “perfeito para o estilo de vida das pessoas práticas e inteligentes”. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 15/01/1995. 
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Outra novidade da época foi a divulgação mais intensa dos condomínios 

residenciais fechados. Isso acarretou o aumento da demanda dessa “nova tendência de 

moradia”. Uma vez que a moeda “real” transformou a vida de milhares de brasileiros: 

os pernambucanos pertencentes às classes B e C passaram a ter melhor qualidade de 

vida (Figura 58) e muitos deixaram seus subúrbios de origem e ocuparam o bairro de 

Boa Viagem (áreas mais próximas ao shopping, deslocadas da orla).  

 

Figura 58. Capa de domingo do Diario de Pernambuco em julho de 1995. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 02/07/1995 

Com isso, apesar de projetos como “Revitalizar o Centro” e “Viver o Recife 

Antigo”, tivemos a descentralização do centro urbano da RMR. Boa Viagem passava a 

ser o concentrador da renda da cidade e morar neste bairro, veementemente, tornava-se 

sinônimo de status e poder (Figura 59). 

 

Figura 59. Anúncio de condomínio de apartamentos em Boa Viagem. Os incorporadores imobiliários 

apelam aos consumidores, utilizando perguntas com tipografia em negrito que ocupam toda largura da 

folha evidenciando o bairro como o melhor lugar para se morar. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 19/01/1992. 
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Em fins da década de 1990, no Brasil e no restante do mundo, a moradia em 

condomínios horizontais isolados dos centros das cidades passou a ser amplamente 

divulgada e isso fez emergir nos indivíduos o desejo declarado de habitar esses espaços, 

tanto por questões de segurança, como é o caso do Brasil, mas, sobretudo, por conta da 

qualidade de vida que se acredita que tais lugares possam promover. Nesse sentido, na 

RMR, os anúncios de imóveis são bombardeados por um arsenal de informações 

relacionadas à maravilha de morar em espaços isolados. A população de classe média da 

cidade passa a buscar uma nova alternativa de moradia no bairro de Aldeia, município 

de Camaragibe da Região Metropolitana da cidade, pois o ambiente oferece clima mais 

ameno por se tratar de uma região mais elevada e por estar localizada longe do centro, 

distante do caos urbano e da insegurança cotidiana (Figuras 60 e 61).  

  

Figuras 60 e 61. Propagandas do Privê Santa Maria e do Bella Aldeia Village, em Aldeia. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 02/07/1995 e 26/12/1998. 

Entretanto, em fins da mesma década, a procura pela nova tendência de morar 

motiva o setor construtivo e imobiliário e o empreendimento passa a ser difundido em 

toda RMR (Figuras 62 e 63). 
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Figuras 62 e 63. Propagandas do Edf. Olinda Oceania, no Bairro Novo, em Olinda e do Residencial da 

Estrada Real do Poço, no Poço da Panela, em Recife. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 09/07/1995 e 19/07/1998. 

No começo deste século, os anúncios de imóveis ganham espaço também na 

mídia televisiva. Os anúncios na televisão contam com recursos de computação gráfica 

para expor o imóvel e suas vantagens. As plantas baixas ambientadas passam a ser 

substituídas por perspectivas que mostram os ambientes internos e externos dos 

imóveis, inclusive com um apartamento mobiliado. Outra ideia bastante usada a partir 

dos anos 2000 foi “Visite um apartamento decorado!” na qual a construtora, em parceria 

com a imobiliária responsável pela divulgação e venda das unidades habitacionais, 

convida arquitetos de renome na cidade para realizar projeto de ambientação e 

decoração em um apartamento do edifício já totalmente acabado (com cerâmica e peças 

sanitárias, inclusive). Também é possível fazer uma “visita virtual” ao imóvel: fotos ou 

perspectivas internas dos ambientes já prontos e decorados ilustram essa opção 

disponível nos sites das imobiliárias e/ou construtoras (Figuras 64, 65, 66 e 67).  
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Figuras 64 e 65. Anúncio do Edifício Cap Ferrat, nas Graças. Imagem veiculada pela Construtora Exata. 
Fonte: Diario de Pernambuco, 28/07/2002. 

 

  

Figuras 66 e 67. Anúncios do Edifício Maria Clementina Vianna (empreendimento situado no bairro de 

Casa Forte) divulgados em anos distintos. Imagem veiculada pela Gikatz Construtora. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 10/07/2005 e 08/01/2006. 

As Figuras 68 e 69 revelam que o marketing imobiliário passou a apostar em 

propagandas criadas para vender um ou mais empreendimentos, disponibilizando 
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imagens confeccionadas com a utilização de programas gráficos (que mais parecem 

fotografias) de como ficaria o imóvel após sua conclusão.  

  

Figuras 68 e 69. Propagandas de edifícios em Boa Viagem: evidência dada a proximidade ao mar. 

Fonte: ADEMI Imóveis, edição 16, agosto, 2004. 

A questão da localização volta a influenciar a compra, o que representa um 

retorno das mensagens publicitárias características da década de 1970. Isto pode ser 

comprovado pela presença de mapas que mostram a situação geográfica da edificação 

no bairro.  

O mapa ilustrado nas propagandas é algo interessante, pois, segundo Ribeiro 

(1997, p. 114), as edificações diferenciam-se umas das outras pela sua localização, que 

tem reflexos não apenas no volume de negócios, mas também no preço (certas áreas 

permitirão empreendimentos de luxo, outras, não) e no tipo de transação (venda direta, 

financiamento, etc.), ou seja, pode-se concluir que o valor do imóvel é determinado, 

fundamentalmente, por sua localização no meio urbano, o que permite que o 
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empreendimento incorpore propriedades qualitativas e quantitativas ofertadas pelos 

meios de produção e de consumos coletivos. 

Segundo Loureiro & Amorim (2005), a regulação do processo descrito 

anteriormente é feita por algumas regras de ouro: os aspectos paisagísticos 

(proximidade de praias, rios e montanhas), a existência de equipamentos coletivos em 

quantidade e qualidade necessárias ao consumo (escolas, supermercados, estrutura 

viária, etc.), distância e facilidade de acesso aos locais de trabalho, e a divisão simbólica 

da cidade, que classifica socialmente as pessoas segundo sua localização no espaço 

físico da mesma. Nos anúncios de apartamentos, torna-se cada vez mais comum, o uso 

de palavras-chave tais como „perto de…‟ ou „alguns metros para…‟, como forma de 

capturar o valor intrínseco do sítio natural, mesmo se estes metros não sejam „alguns‟. 

Para tornar as mensagens publicitárias ainda mais eficazes, é comum o uso de 

imagens distorcidas das áreas dos imóveis bem como das circunvizinhas, produzidas 

para induzir potenciais consumidores a acreditar nos atributos anunciados. Assim, 

perspectivas, montagens fotográficas e simulações de computador são utilizadas para 

tornar serviços ou pontos de interesse mais próximos (fisicamente) do que o são na 

realidade. Desta forma, um imóvel na segunda ou terceira quadra da praia, passa a ser 

referido como sendo localizado „à beira-mar‟.  

Outras situações bem comuns são: associar erroneamente o bairro ao imóvel (por 

exemplo, apartamentos situados em bairros mais populares sendo anunciados como 

localizados em bairros vizinhos mais luxuosos – muitos imóveis no bairro do Pina são 

anunciados como localizados em Boa Viagem, apartamentos no bairro de Casa Amarela 

são vendidos como situados no Parnamirim, entre outros casos) e o aumento de área 
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através da perspectiva do imóvel, que dá a nítida sensação de espaços mais amplos do 

que realmente são (Figuras 70, 71 e 72).  

 

 
 

 

Figuras 70, 71 e 72. Imagens veiculadas na propaganda imobiliária do Edf. Engenho Poeta, localizado no 

bairro da Caxangá, um empreendimento da Construtora Moura Dubeux, entregue em janeiro de 2008. 

Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/ 

A vinda do grupo Alphaville e o anúncio de um grande empreendimento na 

RMR, a exemplo de outras cidades do sudeste e centro-oeste do Brasil, foi uma notícia 

que marcou e empolgou o setor imobiliário e construtivo em 2003. O grupo anunciou a 

instalação do Alphaville Brennand, um condomínio residencial horizontal no bairro do 

Curado, em Jaboatão dos Guararapes. A respeito deste empreendimento, em 2003, os 

jornais destacaram o seguinte texto informativo e promocional:  

Pernambuco está entrando na rota dos megacondomínios residenciais horizontais. A 

Alphaville Urbanismo S/A está iniciando a análise técnica do projeto de implantação 

na Região Metropolitana do Recife. As expectativas da empresa paulista são de que 

o Alphaville Recife possa ser lançado num prazo máximo de dois anos. O projeto 

conta com a parceria do Grupo Brennand e coloca o Estado no circuito dos grandes 

empreendimentos urbanísticos privados do País. Orçado em R$ 50 milhões, o 

condomínio irá ocupar uma área de 900 mil metros quadrados nas proximidades do 

Terminal Integrado de Passageiros (TIP), no Bairro do Curado (Diario de 

Pernambuco, 22/08/2003). 
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A exemplo de outros empreendimentos Alphaville, o Alphaville Brennand é sem 

dúvida é um „megaprojeto‟ que inaugurou em Recife um novo estilo de moradia já tão 

alardeado nas grandes capitais do país, especialmente São Paulo: o condomínio clube 

horizontal. Esse novo estilo oferece ao consumidor a possibilidade de morar num 

espaço mais tranquilo, com possibilidade de maior liberdade e qualidade de vida para a 

família. Porém, um dos quesitos subjacentes do empreendimento é o estabelecimento – 

ou restabelecimento – de um espírito de comunidade, que se julgava perdido devido ao 

grande aumento populacional e, consequentemente, o crescimento das cidades e a perda 

da segurança pessoal, quesito que vem atrelado a esse processo (Figuras 73, 74, 75 e 

76). 

 

 

 

Figuras 73, 74, 75 e 76. Perspectivas mostrando como será o Alphaville Brennand. 
Fonte: Google Images. 

O novo estilo de morar trazido pelo grupo Alphaville gerou, em fins da primeira 

década do século XXI, a criação de um novo conceito que passou a influenciar bastante 

a compra/venda de imóveis em toda RMR: o condomínio clube vertical. Assim, as 
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propagandas passaram a incorporar essa nova tendência e anunciam em seus prospectos 

imobiliários o quanto é “maravilhoso” habitar uma unidade desse novo empreendimento 

(Figuras 77 e 78). 

 

Figura 77. Anúncio do Morada Olinda Colonial, em Recife. Um empreendimento da Construtora 

Carrilho: “Condomínio clube com 21 itens de lazer. Entregue com área de lazer equipada e decorada”. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 11/10/2009. 

 

Figura 78. Página da Internet que anuncia o empreendimento Morada Olinda Colonial, em Recife.  
Fonte: http://www.carrilho.com.br/olindacolonial/ 
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5.1.1 Sobre a relação (in)segurança urbana x novo padrão de moradia 

O primeiro questionamento a ser feito é: existiu realmente a relação 

(in)segurança urbana x novo padrão de moradia? Acredito que sim. Afirmar qual foi a 

causa e qual a consequência desta relação seria, no mínimo, leviano; mas assumo que 

foram tendências que aconteceram paralelamente e que alimentavam-se uma da outra, 

ou seja, os dois elementos em discussão apresentam uma relação de interdependência. 

Além disso, as duas tendências vêm sendo divulgadas e discutidas pela mídia de uma 

forma exagerada ou hiper-ritualizada (conceito que será discutido mais adiante). 

A Tabela 18 apresenta a população residente e o crescimento populacional da 

RMR desde a década de 1970 até o final do século XX. Neste período, o município de 

Recife (pólo da RMR) teve um incremento populacional de 361.394 indivíduos.  

Tabela 18 

População Residente e Incremento Populacional da RMR e dos municípios componentes 

segundo o nível de integração ao pólo metropolitano (1970-1980-1991-2000) 

 

 

Fonte: Fundação IBGE. Censos demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000. 
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Muitas fortalezas foram edificadas ao longo desses 30 anos, significando que 

muitas famílias passaram a dividir uma mesma área, morando umas sobre as outras em 

habitações verticais. Com isto, tivemos bairros do Recife (Espinheiro, Graças, Aflitos, 

Casa Forte, entre outros) que, se antes tinham caráter horizontal, passaram a assumir 

características de espaços „genuinamente‟ verticais, tomados por edificações de até 40 

pavimentos. Essa informação vem sendo discutida há alguns anos por urbanistas 

políticos, arquitetos e empresários ligados ao setor da construção, pois tem ocasionado 

inúmeros problemas para a cidade e seus moradores (Figuras 79 e 80). 

  

Figuras 79 e 80. Capas de edições domingueiras do Diario de Pernambuco (06/02/2011 e 07/08/2011) 

Fontes: <http://www.diariodepernambuco.com.br/capa_diario.asp?editoria=Diario&dia=11&mes=02 

&ano=2012> e < http://www.diariodepernambuco.com.br/capa_diario.asp?editoria=Diario&dia=11 & 
mes=02&ano=2012>, consultados em jan.2012. 
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Os jornais locais passaram a divulgar a informação para que a discussão 

atingisse proporções maiores e todas as camadas da população passassem a 

compreender a polêmica: verticalização x qualidade de vida. As matérias publicadas 

pelas edições domingueiras do Diario de Pernambuco apresentam o Recife como uma 

das cidades mais verticais do mundo. As Figuras 81 e 82 ilustram, através de tabelas, 

que o Recife ocupa o 21º lugar entre as cidades com mais prédios em todo o planeta, de 

acordo com um estudo de uma consultoria internacional (no Brasil, o Recife está abaixo 

apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, garantindo a 3ª posição) e que o edifício mais alto 

da cidade está localizado no bairro de Casa Forte. 

 
 

Figuras 81 e 82. Tabelas “Cidades com mais edifícios altos no mundo” e “Os 20 prédios mais altos do 

Recife”, presentes na matéria “Uma cidade verticalizada”, do Diario de Pernambuco de 06/02/2011. 

Fontes: <http://www.diariodepernambuco.com.br/2011/02/06/urbana6_4.asp> e 

<http://www.diariodepernambuco.com.br/2011/02/06/urbana6_3.asp>. Acesso em 03/01/2012. 

Em relação à questão criminalidade em Recife, a Figura 83 ilustra bem o que 

aconteceu enquanto o município sofria um incremento populacional: a quantidade de 

homicídios também cresceu ao longo desse período. Segundo dados do SIM-DATASUS 
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(Sistema de Informações sobre Mortalidade do Banco de Dados do Sistema Único de 

Saúde), desde 1996 (primeiro ano em que o número de mortos por homicídios em 

Recife, ultrapassou a casa dos 1.000) a quantidade de homicídios na cidade não tornou 

mais para a casa das centenas. Isto significa que os homicídios em Recife têm 

ultrapassado os milhares por mais de uma década. Vivemos numa verdadeira guerra 

urbana.  

 
Figura 83. Homicídios ocorridos na cidade do Recife (1979 a 2008) 

Fonte: Dados retirados do site <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/dados/indice.htm> e montados num 

gráfico pela autora. 

O Mapa da Violência 2012 divulgou que, em 30 anos, morreu mais gente 

assassinada no Brasil do que em guerras como a do Iraque: mais de um milhão de 

mortos no período de 1980 a 2010 no nosso país. O que isto significa? Em três décadas, 

a violência praticamente dizimou 2/3 de uma cidade inteira de grande porte como 

Recife. A média das três últimas décadas aponta quatro brasileiros assassinados por 

hora. Só em 2010 foram mortas 50 mil pessoas, média de 137 mortes por dia. 

Com dados compilados desde 1980, o estudo revela o avanço da violência ano a 

ano. Na Tabela 19, podemos observar que na década de 1980, ou seja, há 30 anos, 
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13.910 pessoas foram vitimas de homicídios no país. Já em 2010 o número de mortes 

chegou a 49.932, um crescimento de 258%. A população aumentou no período, mas não 

na mesma velocidade: passou de 119 milhões para 190 milhões de habitantes (elevação 

de 60%). 

Tabela 19 
Número e taxas de homicídio (em 100 mil) no Brasil (1980 a 2010*) 

 

Fonte: SIM/SVS/MS_*2010 - Dados Preliminares 

A Figura 84 mostra o que aconteceu com o estado de Pernambuco em relação as 

taxas de homicídio neste mesmo período. Desde 2001 o índice de mortalidade vem 

caindo no Estado e na capital (Recife).  

Na virada do século, Pernambuco era o estado que apresentava o maior nível de 

violência do país. Sua taxa de 54 homicídios em 100 mil habitantes duplicava o 
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índice nacional. Para o ano 2010 essa taxa cai para 38,8, o que representa uma queda 

de 28,2%, localizando-se agora no quarto lugar entre as 27 UF (Waiselfisz, 2011). 

Até o ano 2001, temos taxas de homicídios crescentes, cujo motor de 

crescimento pode ser encontrado na elevação das taxas nas regiões metropolitanas (RM) 

do estado, que se distanciam do interior. A partir de 2001, temos o declínio nas taxas, 

com início lento e acelerando a partir de 2007, onde as quedas concentram-se também 

nas RM, cujas taxas vão se reaproximando das do interior. 

 

Figura 84. Taxas de homicídio por área: Pernambuco 1980 a 2010* 

Fonte: SIM/SVS/MS_*2010 - Dados Preliminares 

A Figura 84 é bastante esclarecedora e interessante se compararmos o 

desenvolvimento da criminalidade da década com a emergência de novas tendências de 

moradia (ilustradas anteriormente através dos anúncios imobiliários). As campanhas 

publicitárias das construtoras e imobiliárias da década de 1990 sugeriam a existência de 

uma relação causal entre os elementos (insegurança urbana e novo padrão de moradia). 

Assim, passaram a destacar os equipamentos de segurança nos anúncios dos novos 

empreendimentos (em sua maioria condomínios fechados horizontais e verticais). 
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Na Figura 85, temos em detalhe os homicídios que ocorreram em Recife apenas 

na década de 1990. Nos anos de 1996, 1997 e 1998 tivemos crescimento gritante da 

criminalidade.  

 
Figura 85. Homicídios ocorridos na cidade do Recife (década de 1990) 

Fonte: Dados retirados do site <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/dados/indice.htm> e montados num 

gráfico pela autora. 

E o que os anúncios imobiliários da época traziam? Como apresentavam os 

novos empreendimentos? Como vendiam a nova tendência de “morar bem”? As 

propagandas destacavam as áreas de lazer dos condomínios como “a” opção de 

divertimento dos moradores: um espaço segregado, cercado por gradis com cercas 

eletrificadas e monitorado por equipamentos de segurança cada vez mais modernos 

(Figuras 86 e 87).  

Desta forma, os espaços públicos da cidade foram sendo substituídos pelas áreas 

de lazer oferecidas pelos condomínios residenciais, pois as pessoas estavam 

amedrontadas e o ambiente citadino passou a ser cada dia mais hostil aos seus usuários. 
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Figura 86. Anúncio do Edf. Santorini, em Recife. Os compradores passaram a ter interesse nas áreas 

coletivas tanto quanto nas áreas individuais: as plantas dessas duas áreas ganham o mesmo destaque. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 26/07/1998. 

 

 

Figura 87. Matéria do Caderno Vida Urbana do Diario de Pernambuco sobre sistema de segurança 

instalado em condomínios residenciais que pode ser acionado via telefone celular.  

Fonte: Diario de Pernambuco, 27/06/1999. 
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5.1.2 Hiper-ritualização: compreendendo os conceitos de Goffman 

Quando falo do Estudo 1 desta tese, normalmente, as pessoas ficam curiosas 

acerca do termo hiper-ritualização: conceito utilizado na análise dos dados desse 

primeiro estudo. 

Como já foi explicitado anteriormente, assumi a opinião de Goffman (1987, p. 

27), segundo a qual os anúncios publicitários realizam uma “representação” (nos 

sentidos já vistos, mas especialmente no sentido de “dramatização”) de cenas diárias, na 

qual se constrói uma espécie de “hiper-ritualização”. A aproximação do anúncio com a 

noção de ritual deve-se à semelhança estrutural entre ambos: tanto o ritual quanto o 

anúncio publicitário devem ser bastante claros naquilo que enunciam. A dúvida é 

prejudicial ao desempenho de ambos; da mesma forma, ambos recorrem a tipificações 

socialmente aprovadas e a uma gestualidade que se refere àquilo que deve ser tomado 

como uma resposta interior.  

Erving Goffman (1922-1982), sociólogo e escritor canadense, entre outros temas 

de interesse, estudou a interação social diária em locais públicos e a questão do gênero e 

as relações de poder. Infelizmente sua obra ainda é pouco explorada nas ciências sociais 

brasileiras, embora haja o reconhecimento da ampla difusão de seus três principais 

livros: A representação do eu na vida cotidiana (1975), Estigma (1975) e Manicômios, 

prisões e conventos (1974), entre estudantes e pesquisadores das ciências sociais, 

psicologia, serviço social, linguística, educação, entre outros.  

Em Gender advertisements (1979), Goffman, a partir de uma perspectiva 

etológica
14

, analisa um conjunto de 508 anúncios publicitários publicados no início da 

                                                        
14 A Etologia é uma ciência recente (surgiu em meados da década de 1930, na Europa). O termo ethos 

deriva do grego e significa “da natureza da coisa”. A Etologia é a ciência das relações comparadas do 

comportamento animal, o que inclui também os humanos. 
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década de 1970, explorando o modo como as imagens representam a relação entre 

homens e mulheres. O autor afirma que os anúncios publicitários hiper-ritualizam as 

relações de gênero. 

Ao analisar mais de quinhentas fotografias de momentos de interação entre o 

gênero masculino e o feminino, Goffman (1979) encontrou regularidades 

surpreendentes: quando alguém ensina alguma coisa à outra pessoa, é o homem que 

ensina a mulher, mesmo que seja um garoto de seis anos “ensinando” a professora a 

utilizar um novo produto. Quando alguém é mais alto, é o homem que ocupa a posição 

superior. A única exceção é quando o viés de classe se interpõe, de modo que a mulher 

de classe alta aparece num plano superior, com seus empregados curvando-se frente à 

“chefe”, o que evidencia hierarquias sociais ritualizadas. 

A ideia de “ritual” goffmaniano refere-se a um comportamento expressivo, a 

gestos ou ações significativas. Gastaldo (2004), ao escrever um artigo sobre Goffman e 

seu discurso, cita como exemplo os meninos e as meninas indo para escola: os de sexo 

masculino carregam seus cadernos ou livros debaixo do braço; já as meninas, em frente 

ao peito, com ambos os braços. Nada os impede ou os obriga a agirem assim, mas ter 

uma conduta que não se enquadra no que é considerado adequado a seu gênero pode 

gerar, por exemplo, dúvida sobre a masculinidade dos meninos ou a feminilidade das 

meninas. Essas são condutas “ritualizadas”, portadoras de um sentido que não está, 

evidentemente, nos comportamentos em si, mas nos códigos culturais que neles 

imprimem significado. Goffman (1979) chama estas – e outras – condutas de “rituais da 

interação”, maneiras codificadas de comportamento expressivo, como saudações, 

pedidos de desculpa, ou mesmo ofensas deliberadas. 
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As imagens utilizadas em campanhas publicitárias são “hiper-ritualizadas” 

porque, se na vida cotidiana os comportamentos expressivos ocorrem espontaneamente, 

na publicidade eles são “ensaiados”, produzidos, repetidos, até que traduzam com a 

máxima eficácia comunicacional o significado esperado. Isso ocorre pela própria 

natureza do discurso publicitário, onde os significados precisam ser captados num 

piscar de olhos. Assim, são produzidas centenas de fotografias, montagens, esboços, 

perspectivas, para que a melhor seja escolhida. A hiper-ritualização do discurso 

publicitário apresenta o mundo cotidiano se esbanjando numa festa à fantasia, em 

profundo estado de graça. 

No caso das campanhas publicitárias analisadas no estudo 1 desta tese, percebi 

que as imagens publicitárias retomaram sentidos de modo a naturalizar formas 

simbólicas já estabilizadas dentro dos padrões sociais, perpetuando a ideologia 

dominante e os estereótipos já conhecidos. Isto acontece porque, nas palavras de 

Goffman (1991, p. 168), “[...] os publicitários convencionalizam nossas convenções, 

estilizam o que já é estilizado, dão um emprego frívolo às imagens fora de contexto”. 

As imagens publicitárias tornaram-se instrumento de controle e dominação 

social, ratificando mitos construídos em torno da escolha e compra do tão sonhado lugar 

de morar. O marketing imobiliário hiper-ritualizou a moradia em condomínios 

residenciais. Hoje, pode-se afirmar que todos têm áreas comuns (espaços para o lazer e 

práticas esportivas) voltadas para uma sociabilização que não acontece.  

As imagens publicitárias vendem os condomínios como comunidades perfeitas: 

jovens correndo, pais conversando, indivíduos partilhando espaços comuns e trocas de 

gentilezas (Figuras 88 e 89).  
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Figura 88. Perspectiva do salão de jogos do Edf. Opium, da Construtora Romarco. 

Fonte: http://www.ademiimoveis.com.br 

 

 

Figura 89. Perspectiva da área externa do Edf. Engenho Poeta, localizado no bairro da Caxangá, um 

empreendimento da Construtora Moura Dubeux. 

Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/ 

Quando as propagandas mesclam perspectivas do que será o empreendimento 

com fotografias de possíveis moradores (atores representando os possíveis indivíduos), 

estas são sempre de famílias felizes: pai, mãe, um ou dois filhos, todos sorridentes e 

felizes por estarem adquirindo o imóvel dos sonhos (Figuras 90 e 91). 
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Figura 90. Prospecto imobiliário do Edf. Engenho de Casa Forte, localizado no bairro de Casa Forte, um 

empreendimento da Construtora Moura Dubeux. 

Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/ 

 

Figura 91. Prospecto imobiliário dos Edifícios Atlântico Norte e Atlântico Sul, localizados no bairro de 

Boa Viagem, empreendimentos da Construtora Moura Dubeux. 

Fonte: http://www.mouradubeux.com.br/ 
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As palavras de Teresa Caldeira (2000) estão de acordo com o meu pensamento e 

servem de reflexão na conclusão da análise desse primeiro estudo: 

A construção de símbolos de status é um processo que elabora distâncias sociais e 

cria meios para a afirmação de diferenças e desigualdades sociais. [...] A publicidade 

de imóveis ao expressar/criar os estilos de vida das classes média e alta revela os 

elementos que constituem os padrões de diferenciação social em vigência na 

sociedade. Os anúncios não só revelam um novo código de distinção social, mas 

também tratam explicitamente a separação, o isolamento e a segurança como 

questões de status. Em outras palavras, eles repetidamente expressam a segregação 

social como um valor (Caldeira, 2000, p. 159). 

Infelizmente, a criação de novos padrões de moradia fomentou a criminalidade e 

a segregação social no Recife. A análise acerca da publicidade de imóveis desde a 

década de 1970 até o século atual revelou que o “morar bem” só é garantido em posse 

de símbolos de status: podemos morar „apertados‟ em unidades habitacionais mínimas, 

mas o que importa é altura do imóvel; a sua localização em bairros privilegiados da 

cidade e se sua estrutura comum é dotada de áreas destinadas ao lazer e a prática 

esportiva, entre outras coisas.  

Mas será que as áreas de lazer dos condomínios são realmente utilizadas de 

forma coletiva? O que dizer dos anúncios que garantem um retorno a vida em 

comunidade? Será utopia ou realidade? Esses questionamentos não podem ser 

respondidos através da análise dos anúncios imobiliários. Apenas os usuários desses 

espaços podem responder essas dúvidas. Entretanto, a análise dos anúncios mostrou que 

Fortalezas têm sido erguidas diariamente no Recife. E mais, habitar essas ilhas do 

prazer é um sonho para a maioria dos recifenses. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

O OUTRO LADO DO MORAR BEM OU            

“DIZE-ME ONDE MORAS E TE DIREI QUEM ÉS” 

(ANÁLISE E DISCUSSÕES: ESTUDO 2) 

Da ordem desejada, ou seja, daquela que nos acena com a 

possibilidade de um convívio sem grandes sobressaltos de 

violência, parece que estamos transitando para uma ordem da 
subordinação, esta estritamente policial, com todas as 

consequências disso para as cidades que começam a experimentar 

as dores e horrores de se transformar em cidadelas. Isso, sem nos 

darmos conta que os conceitos de ordem são diferentes, na medida 

em que um remete para um convívio pactuado e outro passa às 

mãos da polícia o „governo‟ da cidade. Quando falha o pacto 

entre a sujeição, e é mais do que natural o nosso anseio diante das 

notícias de jornal – a cada edição que clama e reclama por ordem 

– em associá-la a uma ordem policial que organize e pacifique a 

cidade. 

[...] se alguma disciplina devemos impor à cidade, que esta seja a 

disciplina da solidariedade, a norma da convivialidade. 

Kuster & Pechman 
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Morar em fortalezas é uma tendência que vem ganhando proporções gigantescas 

ao longo dos últimos anos. O Estudo 1 mostrou que, em Recife, a situação não é 

diferente. Na última década do século passado, este novo padrão de moradia assumiu 

posição de destaque frente a outras opções como, por exemplo, morar em casas. A 

permanência no topo do ranking adentrou pela segunda década do século XXI e, ao que 

se observou, não parece que vai deixar a posição de destaque tão cedo.  

As fortalezas não são mais um privilégio dos mais abastados. A classe média, 

que sonhava com a possibilidade de habitar um condomínio residencial fechado, já vê 

seu sonho tornar-se realidade. Isto se tornou possível graças a algumas mudanças de 

conceitos: morar bem, segundo o mercado imobiliário, necessariamente não tem mais 

relação com o tamanho do apartamento e, sim, com a estrutura física que a „fortaleza‟ 

pode oferecer. O conceito de área de lazer também mudou muito ao longo dos anos. O 

pacote básico oferecido nas décadas passadas, com piscina, salão de festas e 

playground, ganhou contornos quase desmedidos por causa dos denominados 

condomínios clubes. Foram criados espaços de lazer inusitados como brinquedoteca, 

cinema, espaço gourmet e até lava-jato. Tudo para compensar o espaço interno (ou falta 

dele) dos apartamentos. 

Com isso, as plantas dos apartamentos, ou seja, as áreas das unidades 

habitacionais individuais sofrem reduções diárias, já o valor da área (em m
2
) passa pela 

situação inversamente proporcional. Segundo Lapa (2011), as construtoras passaram a 

aproveitar todos os espaços para desenvolver produtos mais funcionais; além disso, ao 

admitirem a redução de área, assumem que não há outra opção, uma vez que construir 

edifícios com um apartamento por andar (cerca de 300 m
2
 de área, característico de 15 
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anos atrás) tornou-se algo raro no mercado imobiliário atual, até mesmo no endereço 

mais nobre do Recife, a Avenida Boa Viagem.  

E por falar em Boa Viagem... Um bairro com dimensão de cidade. Em uma 

década, Boa Viagem ganhou 22.534 novos moradores. No ano 2000, eram 100.388 

habitantes, já em 2011 são 122.922. A localidade da Zona Sul do Recife tem hoje 

população superior à de alguns municípios da Região Metropolitana, como Igarassu 

(102.021), Abreu e Lima (94.429) e Ipojuca (80.637). Onde moram essas pessoas? Que 

padrão de moradia escolheram adotar como residência? É obvio que, em se tratando do 

bairro mais verticalizado da cidade, boa parte de seus residentes habita fortalezas. Os 

outros moram mais afastados da orla, em residências térreas ou com dois pisos em 

comunidades como a Entra Apulso. 

Objetivando investigar como as diversas categorias de moradores de Boa 

Viagem (enquanto bairro, predominantemente, ocupado por condomínios residenciais 

verticais, voltados à população de classe média) percebem a dimensão socioespacial e o 

espaço urbano determinados por esse tipo de empreendimento, principalmente no 

tocante a questão da (in)segurança urbana e acreditando que a moradia nestes 

condomínios não promove, e até inibe, as relações sociais (contribuindo para o 

isolamento socioespacial e consequente enfraquecimento social), resolvi aplicar o 

Estudo 2. 

Os discursos dos respondentes (todos residentes do bairro de Boa Viagem, sem 

exceção) foram analisados, segundo as categorias e conceitos apresentados no capítulo 1 

desta tese, ou seja, apego ao lugar, identidade do lugar, senso de lugar, comunidade, 

vizinhança e senso de vizinhança.  
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6.1 Estudo 2 | Modos de morar em Boa Viagem 

Categoria de Análise: Apego ao Lugar 

O recifense, de uma maneira geral, tem forte ligação afetiva com sua cidade e 

esse comportamento não é recente. Na pesquisa documental que realizei em 2007 tive 

acesso a uma capa do Diario de Pernambuco, publicado em fins de 1995, que 

anunciava: “Pesquisa: A população do Recife gosta de sua cidade” (figura 92) e 

apresentava o seguinte texto: 

Indiferentes às pequenas incivilidades do dia-a-dia, 67% dos recifenses gostam de 

sua cidade, não a trocam por nenhuma outra e acreditam que a vida no Recife é 

melhor hoje que antigamente. É o que revela pesquisa do Ipespe para o Projeto 

Cidade-Cidadão, encerrando a série de reportagens sobre Civilidade. Ainda segundo 

a consulta, apenas 4% dos recifenses não gostam da cidade (Diario de Pernambuco, 

24/12/1995, p.1). 

Outra matéria mais recente (publicada em abril de 2009) do mesmo jornal traz 

esse índice ainda maior: 83% dos recifenses gostam muito de morar na cidade. E 

quando indagados sobre que outra capital brasileira escolheriam para morar, 45% dos 

recifenses responderam: “nenhuma” (Figura 93). 

  

Figuras 92 e 93. Capas do Diario de Pernambuco que apresentam os resultados da pesquisa do Ipespe 

para o Projeto Cidade-Cidadão, revelando dados sobre o sentimento do recifense em relação a sua cidade. 

Fonte: Diario de Pernambuco, 24/12/1995 e 11/04/2009. 
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Como já foi dito anteriormente, o apego é um afeto que se relaciona com o 

sentido de continuidade, enraizamento e compromisso dos indivíduos, presente em sua 

identidade espacial e de grupo (Giuliani, 2004). Esse „apego ao lugar‟ foi observado ao 

longo das sessões dos grupos focais trabalhados. Pode-se afirmar que todos os 

representantes dos GF‟s, em algum momento, demonstraram esse sentimento em 

relação ao seu lugar de morar. Entretanto, alguns demonstram mais apego em nível 

macro (cidade ou bairro), outros demonstraram apego em nível médio (áreas comuns 

dos espaços de morar) e o restante desenvolve apego pelo espaço privado (nível micro). 

É interessante perceber que, apesar de sentirem apego pelo espaço público, sentindo-se 

proprietários da cidade ou do bairro, esses mesmos moradores não cuidam desses 

espaços como deveriam, delegando este dever apenas às instâncias públicas. 

Infelizmente as pessoas só cuidam bem do espaço privado.  

O apego ao lugar de morar foi constatado, por exemplo, quando questionados 

sobre os pontos positivos e negativos deste espaço (slides 2, 3, 4 e 5) e a relação destes 

com a segurança. Os entrevistados das três áreas mostraram um maior desembaraço no 

destaque aos pontos positivos: a praticidade oferecida pelo bairro na realização de 

serviços (comércio, postos de saúde, centros médicos, escolas, etc.), a proximidade do 

Shopping Recife e a praia (propiciando momento de contemplação, lazer e/ou prática 

esportiva). Ao falarem dos pontos negativos, havia hesitação. Eles pensavam mais sobre 

o que deveriam falar. De uma forma geral, os moradores teriam muito mais motivos 

para atrair um amigo a morar perto de sua residência que o contrário.  

A seguir separei três trechos extraídos dos grupos focais que subsidiam as 

informações expostas e são bastante emblemáticos por apresentarem que o „apego ao 

lugar‟ mostra-se de forma distinta por grupo social: 
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Ver o mar, poder caminhar na praia e ir à Igreja nas horas que quiser não 

tem preço (Janete, 71 anos, GF1|A1). 

Esse marzão todo a minha disposição... Tem coisa melhor? Só morar aqui 

me garante isso! (Carlos Eduardo, 27 anos, GF1|A1). 

Só tenho pontos positivos, porque eu escolhi onde moro: rua tranquila, com 

facilidade de serviços, transporte, também tem área para lazer (Ana, 43 

anos, GF1|A2). 

Meu apartamento é legal, bom tamanho. A rua é tranquila, arborizada. 

Sempre tem gente andando. É próximo de tudo e pertinho do mar. O trânsito 

não é problema só daqui, mas na cidade inteira. A cidade cresceu e as ruas 

não acompanharam (Flávio, 44 anos, GF1|A2). 

Ponto positivo? Meus vizinhos... Eles me viram criança. São pessoas 

prestativas. O vizinho é como parente. Não se escolhe. O importante é se dar 

bem com todos (Bruna, 31 anos, GF1|A3). 

O laço afetivo estabelecido entre os moradores da área 1 e o seu espaço de morar 

é percebido pelo seu deslumbre com os atrativos geográficos do bairro: todos 

assumiram paixão pelo mar e pelo fato de puderem contemplá-lo de suas varandas ou 

serem espectadores de sua beleza ao realizarem caminhadas. Os entrevistados da área 1 

não utilizam a praia para banhos e demonstraram um sentimento de posse maior pelo 

mar que os moradores das outras áreas. Acredito que por morarem em frente ao mar, 

sendo geograficamente privilegiados, sentem que são mais „donos‟ deste espaço que os 

demais. Como se o mar fosse o jardim de suas casas... 

Já o vínculo de afeto estabelecido entre os respondentes da área 2 e seu espaço 

de morar é percebido através da conexão dos moradores ao espaço físico de seus 

condomínios e também de suas unidades privativas de habitação. Ao anunciarem que 

“puderam escolher” seu local de moradia percebe-se que fizeram tal escolha (dentre 
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tantas ofertas na mesma área) por um simples motivo: quais benefícios/atrativos a 

moradia nesta „Fortaleza‟ pode me garantir e/ou proporcionar? 

Segundo Brown, Perkins & Brown (2003), o apego ao lugar é alimentado 

diariamente a partir da relação ambiente-vizinhos, celebrações sazonais; sentimentos 

relativos a crenças sobre a casa e o bairro. Os moradores da área 3 mostraram que a 

definição acima é verdadeira ao demonstrarem apego ao lugar de morar através do 

apego aos outros. Para eles é muito importante conhecer as pessoas que partilham do 

seu lugar de morar, pois esse vínculo residencial fornece estabilidade, familiaridade e 

segurança. Apenas os moradores da área 3 fizeram menção aos vizinhos ao serem 

questionados acerca dos aspectos positivos do lugar de moradia. Isto foi um aspecto de 

muita significância, uma vez que mostra que no dia-a-dia as pessoas têm necessidade 

uma das outras. Os moradores das áreas 1 e 2 mostraram-se mais individualizados nas 

respostas: eles enxergam que o ambiente físico pode ser analisado como algo estático 

que não tem relação com fatores externos. 

Categoria de Análise: Identidade e Senso de Lugar 

Segundo Twigger-Ross & Uzzell (1996), a Identidade de Lugar é o processo 

orgânico no qual o lugar é linkado ao desenvolvimento e manutenção da continuidade 

do indivíduo. Analisando os discursos dos respondentes das três áreas, percebi a 

existência da Identidade de lugar, porém esta se apresenta diferentemente.  

Os moradores da área 1 têm maior identidade com o espaço privado, ou seja, a 

unidade habitacional individual: 

Deito na rede e observo a rua... A varanda de meu apartamento é muito 

confortável e, além disso, é só minha (George, 37 anos, GF1|A1). 



224 

 

 

O discurso do respondente da área 1 ilustra bem a posição do espaço privado 

enquanto mantenedor da identidade do indivíduo: dentro da estrutura física limitada 

pelas paredes de sua unidade habitacional particular, com muito conforto, está o espaço 

de moradia com o qual mantém identidade. 

Já os respondentes da área 2 ao citarem as infraestruturas de lazer e segurança 

oferecidas pelo condomínio como pontos positivos, demonstram que se identificam com 

o espaço coletivo. Entretanto, esses mesmos respondentes assumem que não gostam de 

dividir as áreas comuns com outros moradores, afirmando que esses espaços são bons 

no momento em que são utilizados „apenas‟ por suas famílias ou, no máximo, quando 

são partilhados por crianças. E mais: delegam ao condomínio o dever de cuidar e zelar 

por essas áreas: 

Usamos muito a área de lazer. No próximo final de semana, teremos um 

grito de carnaval. É bom ter essas áreas, pois não sujamos nosso 

apartamento. Depois os zeladores arrumam a bagunça (Lina, 35 anos, 

GF1|A2). 

Os discursos dos respondentes da área 3 demonstraram não só identidade de 

lugar, mas também dependência de lugar. Mais uma vez, percebi que os moradores da 

Comunidade Entra Apulso avaliam seu lugar de morar pelas pessoas que o compõem. 

Diferente dos moradores das outras duas áreas, que enxergam o espaço sem contar com 

a presença de atores nestes cenários, os integrantes da área 3 vêem o espaço enquanto 

sociofísico, embora não tenham consciência disso. Os recortes a seguir demonstram a 

minha opinião: 
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Moro há dez anos nesta comunidade. Temos muitas oportunidades de 

trabalho. É onde mora a elite pernambucana. Os pontos positivos são 

maiores que os negativos (Beatrys, 21 anos, GF1|a3).  

Aqui tudo que inventamos dá certo... Se quisermos abrir um salão vai dar 

certo... Uma birosca também! As pessoas saem do shopping para comprar 

aqui na comunidade... O único problema que temos é a polícia. Eles nos 

humilham. Vocês acham que quem mora na Av. Boa Viagem não é bandido? 

São engravatados, inteligentes que nos passam a perna. Na Av. Boa Viagem 

existe a „segurança‟. Os policiais não abordam os ricos. Mas eu não ando na 

avenida com segurança. Mas aqui na comunidade é diferente! Ando com 

segurança. Nos respeitamos. Lá fora não conhecemos o outro. Isso assusta! 

(Glória Pires, 41 anos, GF2|A3). 

Os moradores da área 3 não conseguem falar de espaço sem citar as pessoas que 

interagem neste cenário. Isto foi percebido em todas as respostas. Já os moradores das 

duas outras áreas só comentaram acerca das pessoas que também fazem parte do espaço 

físico quando indagadas sobre elas. Os respondentes da área 1 dissociam completamente 

as pessoas do espaço físico que as abriga. 

Em relação a categoria Senso de Lugar, a análise que posso fazer tento em vista 

os discursos dos moradores das áreas 1, 2 e 3 é praticamente a mesma da categoria 

Identidade. Uma vez que Senso de Lugar é o fator que faz o ambiente tornar-se 

psicologicamente confortável ao indivíduo, pergunto: Qual fator poderia trazer a 

sensação de „sentir-se bem‟ para os respondentes das três áreas? 

Certamente o morador da área 3 necessita estar bem com o próximo, confiar no 

vizinho e interagir com os outros para que seu sentimento em relação ao lugar de morar 

seja algo positivo: 
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A vizinhança foi minha cuidadora. Cuidaram de mim e de minha irmã. Nos 

juntamos nas festas: São João, Natal, Fim de Ano. Fazemos a festa na rua 

(Júlia, 24 anos, GF1|A3). 

Aqui todo mundo se conhece. São pessoas de bem. Nos encontramos nos 

finais de semana para tomar uma cervejinha (Markenzi, 41 anos, GF1|A3) .  

Vamos para praia com os vizinhos (Ying, 20 anos, GF2|A3). 

Os entrevistados da área 1 raramente têm contato com os vizinhos, assim como 

os respondentes da área 2 que mantêm contato com os vizinhos de forma esporádica (na 

área de estacionamento, dentro do elevador, nas reuniões de condomínio que 

freqüentam) e não demonstram, em seus discursos, sentirem falta disto.  

Desta forma, posso concluir que a presença de outros atores no ambiente físico 

não é importante para os respondentes das áreas 1 e 2, no que diz respeito a senso de 

lugar, ou seja, para que o seu lugar de morar seja psicologicamente confortável, não é 

preciso que se considere outros atores (pessoas que interagem do lado de fora das 

paredes de seu casulos individuais): 

Os vizinhos do meu prédio encontro no elevador. Falo com todos, mas não 

sei o nome de ninguém. Às vezes ultrapasso a barreira do „bom dia‟ quando 

tem algum problema no condomínio, quando tem reunião (Mônica, 52 anos, 

GF2|A2). 

Moro no mesmo prédio que morei na adolescência. É engraçado! Isso não 

me aproximou dos vizinhos. Gosto de manter distância. Acho importante. 

Não peço nada para não ser importunado. Minha esposa foi a uma reunião e 

eles falaram que ela não tinha voto nem voz, pois o apartamento era de meu 

pai. Desse dia em diante não participamos mais das reuniões. Não quero 

mais motivos para me estressar. A vida já é muito complicada! (Ivan, 32 

anos, GF1|A1). 
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Categoria de Análise: Senso de Comunidade 

Como já foi abordado no capítulo 1, o termo Senso de Comunidade foi 

atentamente delineado por McMillan & Chavis (1986) e trata-se de um conceito 

multidimensional composto por quatro dimensões: pertença, influência, integração e 

satisfação de necessidades e conexão emocional partilhada. O sentimento de pertencer a 

uma comunidade não é algo inerente a todos os indivíduos e ele é definido através do 

sentimento de investimento de identidade pessoal no grupo. 

O sexto slide apresentado (“Você tem contato com seus vizinhos? Em que 

situação?”), gerou muita discussão nas cinco sessões de GF‟s realizadas. Os pontos de 

vista eram distintos por área: entrevistados da área 1 raramente têm contato com os 

vizinhos, assim como os respondentes da área 2 que mantêm contato com os vizinhos de 

forma esporádica (na área de estacionamento, dentro do elevador, nas reuniões de 

condomínio que freqüentam); já os moradores da área 3, convivem mais tempo com os 

vizinhos, muitos os consideram amigos e, como já foi explicitado, apontam o fator 

„vizinhança‟ como ponto positivo do lugar de morar.  

As respostas dos moradores da área 1 mostraram que esse sentimento de 

pertencer a uma comunidade não existe entre eles. Também percebi que este “sentido de 

pertencer a” e formar uma parte significante de uma comunidade maior não faz falta 

para os integrantes da área 2. Eles procuram satisfazer suas necessidades com os seus 

semelhantes dentro de suas unidades habitacionais (moradores da área 1) ou, no 

máximo, no interior dos espaços coletivos de seus condomínios (moradores da área 2). 

Moro nesse apartamento há 15 anos. Hoje estamos só eu e meu 

companheiro. São 36 andares, um apartamento por andar. Conto nos dedos 
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os vizinhos que conheço. Até no elevador é difícil encontrar alguém (Janete, 

71 anos, GF1|A1). 

Falo mais com meus vizinhos por telefone. Se você não tem coisas em 

comum, não tem porque esse contato todo (Flávio, 44 anos, GF1|A2). 

A partir das declarações dos moradores das áreas 1 e 2, apreende-se, claramente, 

que a convivência destes com os vizinhos é algo situacional, depende da circunstância, 

do momento vivido. E mais, se tiverem a oportunidade de não encontrarem (ou 

simplesmente, cruzarem com) os vizinhos essa, certamente, será a escolha da maioria: 

Moramos mais perto do Pina. Lá é mais agitado. Acho que as pessoas são 

mais comunicativas. Apesar disso, não tenho muita abertura com os 

vizinhos. Antes de mudar fizemos uma reforma que durou 2 meses e no natal 

fomos entregar uma garrafa de vinho aos 3 vizinhos que mais importunamos, 

Nosso vizinho de porta não nos recebeu. Falou para deixarmos a lembrança 

na portaria (Karla, 37 anos, GF1|A1). 

Moro no mesmo prédio que morei na adolescência. É engraçado! Isso não 

me aproximou dos vizinhos. Gosto de manter distância. Acho importante. 

Não peço nada para não ser importunado. Minha esposa foi a uma reunião 

e eles falaram que ela não tinha voto nem voz, pois o apartamento era de 

meu pai. Desse dia em diante não participamos mais das reuniões. Não quero 

mais motivos para me estressar. A vida já é muito complicada! (Ivan, 32 

anos, GF1|A1). 

Tenho muito contato com meus vizinhos. Mas isso é muito relativo. O 

contato é no elevador, na garagem, nos reunimos todas as terças para o 

condomínio. Hoje ninguém tem horário livre, daí poucos comparecem 

(Fred, 73 anos, GF1|A2). 

Frequento mais os outros prédios. Temos amigos que moram quase no 

mesmo quarteirão, então vamos a pé para casa deles. É muito bom! (Lina, 35 

anos, GF1|A2). 



229 

 

 

Os vizinhos do meu prédio encontro no elevador. Falo com todos, mas não 

sei o nome de ninguém. Às vezes, ultrapasso a barreira do „bom dia‟ 

quando tem algum problema no condomínio, quando tem reunião (Mônica, 

52 anos, GF2|A2). 

Às vezes, pela manhã, quando tenho mais tempo, chamo o elevador e fico 

escutando dentro de casa se tem gente dentro... daí quando vem ocupado, 

acho melhor esperar a próxima vez. Acho desgastante encontrar os 

vizinhos. Bom é elevador privativo! (Alexandre, 42 anos, GF2|A2). 

Apesar das opiniões acerca desta categoria de análise, pude perceber que a 

situação é diferente para os moradores da área 2 que têm filhos pequenos: eles 

estabelecem um vínculo maior com os vizinhos por causa dos laços estabelecidos entre 

seus filhos, muitas vezes quando estão na companhia das babás ou empregadas 

domésticas em momentos de lazer nas áreas comuns dos condomínios. Os seguintes 

trechos extraídos das sessões de GF‟s da área 2 defendem esta afirmação: 

Minha filha faz muito contato com os vizinhos. Acho que quando você tem 

criança, você se preocupa em fazer essa parte social. E minha menina faz 

essa ponte muito bem. Usamos muito a área de lazer. No próximo final de 

semana, teremos um grito de carnaval (Lina, 35 anos, GF1|A2). 

Antes de ter filho era uma relação bem formal. Hoje, depois dos filhos, eu 

criei amizade com os vizinhos. Mas quem faz a amizade é minha filha 

(Manoela, 42 anos, GF2|A2). 

Minha sobrinha veio me visitar e acabou fazendo amizade com uma 

vizinha. Desceu para piscina e subiu contando que tinha amigos no prédio. 

Hoje falo com esta vizinha por conta dela (Mônica, 52 anos, GF2|A2). 

A convivência entre os moradores da área 3 é o elemento chave da 

Comunidade Entra Apulso e implica uma série de circunstâncias consideradas 

experiências comuns ou incomuns. Estas circunstâncias exigem integração do grupo e, 
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também, satisfação de necessidades. No discurso dos respondentes da área 3, percebi 

que as satisfações pessoais acontecem ao mesmo tempo em que as necessidades 

coletivas são cumpridas: 

Confio no vizinho para cuidar de meus filhos (Bruna, 31 anos, GF1|A3). 

Os vizinhos são a família que minha mãe escolheu. Trocamos gentilezas: 

almoço, „janta‟ e outros (Juliana, 28 anos, GF2|A3). 

Se tivéssemos um espaço desses aqui na comunidade, as nossas crianças 

não precisariam se deslocar para fazer atividades (Bruna, 31 anos, GF1|A3). 

Não concordo. Se tivéssemos uma área dessas ia virar bagunça! Imagina 

uma comunidade inteira numa piscininha só? [risos] (Markenzi, 41 anos, 

GF1|A3). 

A partir dos discursos dos moradores da área 3 entendo que valores como 

confiança, respeito e amizade embasam a relação que os moradores têm dentro da 

comunidade: os “vizinhos são família” e os filhos não são ditos como meus ou seus, são 

“nossas crianças”. Diferentemente dos moradores das outras duas áreas, que mostraram 

em seus discursos sentirem-se autossuficientes, os respondentes da Comunidade Entra 

Apulso mantém o senso de comunidade bem vivo nas suas relações diárias. 

A perfeita convivência entre moradores de um edifício é fato que dificilmente é 

encontrada, sempre haverá alguma questão que atrapalha o relacionamento entre todos. 

Dizem que “não existe casamento perfeito”, imaginem então, um condomínio perfeito! 

Porém, se as pessoas tiverem boa vontade e fizerem algum esforço a convivência 

fica bem mais fácil. Construir uma relação boa entre vizinhos exige, em geral, dois 

ingredientes básicos: diálogo e educação. A criatividade e a paciência podem ser 

alternativas para um convívio coletivo saudável. 
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Logo, a convivência harmônica e saudável entre vizinhos não é algo simplório, 

todavia é absolutamente possível e, se conquistada através de aspectos como educação, 

bom humor e paciência, proporciona a todos os relacionados uma vizinhança mais 

agradável, reduzindo o estresse dos problemas cotidianos. 

Categoria de Análise: Insegurança Urbana e Medo Social 

A falta de segurança do bairro e os problemas decorrentes da precariedade da 

mobilidade urbana foram os pontos negativos mais citados pelos moradores das áreas 1 

e 2. A verticalização acentuada também foi discutida pelos moradores que, em sua 

maioria, colocaram o fato como ponto negativo, pois provoca o inchaço do bairro e 

engarrafamentos diários, fatores que contribuem para a precária mobilidade urbana. O 

termo “selva de pedras” foi usado diversas vezes por respondentes dos três grupos 

focais. 

O trânsito não foi o ponto negativo mais citado pelos respondentes do grupo 3. 

Entretanto, uma consequência do problema foi muito falada: o barulho. Acredito que 

isto ocorre por não ser um problema tão vivenciado pelos respondentes da área 3 quanto 

para os demais, que, em sua maioria, têm automóvel e vivenciam o problema na 

qualidade de „autor‟. Os moradores da área 3 vivenciam o caos do trânsito como 

pedestres (meros espectadores), uma vez que trabalham nas imediações de suas 

moradias; ou, no máximo, sentem os efeitos do atraso no horário dos transportes 

públicos a demora provocada pelo trânsito, enquanto passageiros de transportes 

coletivos. 

Já a sensação de insegurança é algo comum às três áreas. Contudo, os 

moradores da Entra Apulso não temem as mesmas coisas que os demais entrevistados. 



232 

 

 

De uma forma geral, pode-se dizer que os respondentes das áreas 1 e 2 temem os 

moradores das favelas (e isto inclui os respondentes da área 3), por acreditarem que eles 

são os “estranhos” que circulam no seu entorno imediato. Já os moradores da área 3 

temem o tráfico de drogas, o descaso do Estado e a polícia. Os slides que traziam fotos 

do bairro de Boa Viagem e de propostas de projetos de condomínios a serem 

construídos na área, além de imagens de equipamentos de segurança: câmeras 

eletrônicas, cercas elétricas, portões e grades de segurança, foram os propagadores dos 

discursos dos respondentes que me levaram a esta conclusão. 

A paisagem vista da varanda de dois apartamentos (o primeiro situado na Av. 

Boa Viagem e o segundo na Av. Eng. Domingos Ferreira) era o conteúdo das imagens 

dos slides 7 e 8. A visão do mar e de parte do calçadão da Av. Boa Viagem (slide 7) 

suscitou muitos suspiros por parte dos respondentes (de todas as áreas). E os seguintes 

comentários surgiram: 

Lindo! Bem cedinho... Tá vendo que ninguém paga essa paisagem? (Janete, 

71 anos, GF1|A1). 

É bom saber que tenho isso... Quando preciso caminhar, sei que tenho isso 

lá embaixo, posso dar uma chegada e relaxar (Maria, 27 anos, GF1|A2). 

Nesta foto a praia está ainda mais bonita... Tá vazia! Dia de domingo não é 

assim. O negócio ferve. Mas é só você não ficar nos pontos onde param 

ônibus (Camila, 36 anos, GF2|A2). 

É a área nobre de Boa Viagem. É mais fino. Tem academia da cidade 

(Gabriela, 18 anos, GF2|A3). 

É o 2º jardim. Ainda não tem barracas. A foto deve ter sido tirada das duas 

torres da Moura Dubeux. Classe média altíssima (Maria Eduarda, 36 anos, 

GF1|A3). 
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O último comentário é interessante. Revela o interesse da moradora da área 3 em 

descobrir de onde a fotografia foi tirada e também manifesta a opinião que a altura do 

edifício tem relação direta com o nível de poder aquisitivo dos moradores. 

A palavra mais falada pelos moradores da área 1 ao verem os slides 8, 9 e 10 foi: 

“Feio!”. Eles preferiram comentar o slide 7, paisagem com a qual mantêm identidade. O 

slide 8 mostra a paisagem apreciada pelos moradores da área 2 ao vislumbrarem suas 

janelas ou varandas. As opiniões dos entrevistados da área 2 acerca deste slide são 

interessantes, ao mesmo tempo que provam que eles identificaram aquela imagem como 

habitual. Os entrevistados da área 3 demonstraram indiferença, uma vez que não é algo 

que lhes pertença: 

Meu prédio me dá essa vista... é uma selva de pedras! (Rafaella, 23 anos, 

GF1|A2). 

Prefiro morar cercado por outros prédios. Eu tinha uma vista maravilhosa, 

mas a Queiroz Galvão colocou duas torres. Acabou com tudo: vista, 

iluminação, ventilação. Outros prédios com terrenos vazios ao lado vão 

sofrer no futuro. Vão tirar sua paisagem, sua visão e lhe trazer hostilidade 

e insegurança (Zulmira, 45 anos, GF1|A2). 

É o que mais tem em Boa Viagem: prédios. É uma Selva de Pedras. 

Estamos presos assim. Mas é a evolução. É o individualismo (Didi, 53 

anos, GF1|A3). 

A polícia não faz bagunça aí. É onde moram os advogados, engenheiros. 

Eles têm medo de nós. Acham que somos bandidos (Bruna, 31 anos, 

GF1|A3). 

Essa foto me passa uma sensação ruim. É muito melhor morar aqui! 

[referindo-se à Comunidade Entra Apulso] Temos mais espaço... Podemos 

ver a rua! Lá é muito fechado, muito preso. Os prédios estão enfeiando a 

praia (Maria Eduarda, 36 anos, GF2|A3). 
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A análise dos grupos focais mostra que o termo “Selva de Pedras” foi citado 

pelos moradores das áreas 2 e 3 e que seu uso foi em tom de protesto. Todos percebem 

que o bairro está inchado, o número de prédios é excessivo e a quantidade de pessoas 

que circulam na área é sufocante.  

A fala de Bruna, moradora da área 3, me fez pensar sobre o preconceito que os 

mais ricos têm em relação aos menos favorecidos, e como estes sentem-se 

inferiorizados. Já a fala de Maria Eduarda, outra moradora da área 3, revela surpresa: ao 

analisar a foto ela foi capaz de perceber que seu lugar de morar apresentava 

determinadas características que o tornavam mais nobre que as moradias da área 2. O 

fato de terem mais espaço é algo real: os moradores da área 3 têm mais área de escape e 

podem sentir a rua de forma mais plena (utilizando-a como pedestres, fazendo certos 

percursos a pé) que os habitantes da área 2, sempre mais apressados e realizando trechos 

mais curtos de carro. Aliás, esta também é a posição dos entrevistados da área 1 que 

percorrem as ruas do bairro apenas quando estão de automóvel: 

Não ando mais a pé. Até para ir ao banco vou de carro. E olhe que o 

banco fica logo aqui atrás! (Janete, 71 anos, GF1|A1). 

Semana passada, fui saindo do condomínio a pé para ir malhar e o porteiro 

me perguntou se eu queria ser assaltada... Por garantia, resolvi voltar para 

casa e pegar a chave do carro! (Karla, 37 anos, GF1|A1). 

Os slides 9 e 10 que mostram imagens da Comunidade Entra Apulso trouxeram 

opiniões contrastantes: 

Eles vão acabar conosco, com a nossa Comunidade. O desejo deles é tirar a 

gente daqui. Vejo o luxo e o lixo (Gloria Pires, 41 anos, GF2|A3). 
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Não é bonita a imagem. Mas é o nosso lugar de morar! Onde nos sentimos 

bem e em segurança! Você vê o luxo, o poder, a riqueza fora da sua casa. 

Parece que estamos poluindo a paisagem deles (Bruna, 31 anos, GF1|A3). 

Eu não sei o que é pior: se é uma vista da favela ou aquela foto de antes: 

uma muralha na sua frente (Lina, 35 anos, GF1|A2). 

Os moradores das áreas 2 e 3 acham que daqui a uma década não restará mais a 

Comunidade Entra Apulso. Como a especulação imobiliária é muito grande na área, é 

comum a opinião que uma grande incorporadora vai comprar toda a área para expandir 

seus negócios. Os vocábulos “luxo” e “lixo” apareceram várias vezes nas falas dos 

entrevistados. Em algum momento da discussão, a moderadora questionou quem era o 

luxo e o lixo e as ideias foram distintas. Os moradores da área 2 consideram-se parte do 

luxo, observando o contraste social para distinguir quem é luxo e quem é lixo. Já os 

habitantes da área 3 observam mais o contraste espacial e dizem que lixo são os prédios 

(verdadeiros arranha-céus) que poluem a paisagem visual do bairro. O discurso de um 

morador da área 2, após observar os slides 9 e 10, é rico em informações. Ele fala a 

respeito da ambiguidade das paisagens apresentadas, elogiando a localização (espaço 

geográfico) da favela e o sentimento de comunidade que seus integrantes possuem. Ele 

gostaria de morar na área da favela, mas não dentro dela. Prefere um condomínio, morar 

próximo dos „iguais‟. Ter sentido de comunidade é bonito, mas não é atrativo: 

Eu queria ter essa localização. Não na favela, claro. Num prédio. Se a 

Queiroz Galvão comprar, quero um apartamento lá! Vendo esta foto percebo 

porque eles são comunidade. Todos nivelados! Nós estamos uns sobre os 

outros. É difícil ser comunidade assim! (Jorge, 52 anos, GF1|A2). 

Os três últimos slides (16, 17 e 18) mostram equipamentos de segurança sendo 

utilizados pelos condomínios residenciais. Com base nos comentários dos respondentes, 
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percebi que tal uso não é visto como característica negativa. Muito pelo contrário, 

participantes de todas as sessões de GF‟s avaliam tal uso como verdadeiramente 

necessário. Essa constatação é corroborada pelas falas abaixo relacionadas: 

É uma realidade. Evita o intruso entrar e roubar nossa propriedade (Lina, 

35 anos, GF1|A2). 

Minha sensação de segurança melhorou. Não vejo mais notícias de nosso 

bairro nos noticiários. Acho que todo esse aparato ajuda (Flávio, 44 anos, 

GF1|A2). 

Isso tudo faz o prédio ficar feio, mas é um mal necessário. Antes de termos 

câmeras, tivemos assalto lá no prédio. Nos domingos temos mais assaltos 

nas ruas. Assisto da minha varanda. Mas muitas vezes o sistema de rádio que 

interliga os prédios nos salva de sermos vítimas. O porteiro nos avisa da 

situação de outras ruas (Clementina, 61 anos, GF2|A2). 

Eu me sinto mais seguro com esses sistemas de segurança. No meu prédio 

nunca houve um assalto. Acho que impede, sim (Alexandre, 42 anos, 

GF2|A2). 

Não só os condomínios usam essas ferramentas de segurança. Colocamos 

grades em nossas janelas. Temos cuidado com nossos celulares, bolsas. Não 

abrimos a porta para todo mundo. Se o governo cuidasse mais da segurança 

pública, não precisaríamos disso (Glória Pires, 41 anos, GF2|A3). 

Entretanto, alguns respondentes da área 2 acreditam que os residentes da área 3 

não utilizam esse tipo de equipamento de segurança. Eles têm uma ideia de que morar 

na comunidade não necessita do uso desses aparatos. A declaração abaixo ilustra bem 

isso: 

O uso desses equipamentos dá um aspecto de presídio. Apartheid. Quem 

deixa sua porta aberta? É uma realidade. O único lugar que temos tudo 
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aberto é na favela. Lá eles têm relações sociais mais fortes. Vizinhança 

(Flavio, 44 anos, GF1|A2). 

Já os residentes da área 3, relacionam o uso desses equipamentos com o fator 

medo e a insegurança urbana que afeta a todos: 

Isso aí mostra o medo que as pessoas têm. Elas ficam reféns. O contato que 

temos com essas pessoas é através de emprego. Sabia que eles têm interesse 

em nós? Como é dentro de nossa comunidade, se tem muitos assaltos aqui. A 

gente tem medo dos vizinhos porque você não sabe quem eles são. Depois 

arruma uma confusão e continua morando perto (Manoela, 42 anos, 

GF2|A2). 

Eles acham que nós somos os bandidos. Me poupe! (Markenzi, 41 anos, 

GF1|A3). 

As pessoas se protegem de nós. É algo inconsciente. Não sabem o mal que 

estão fazendo a eles mesmos. Eles gastam muito. Mas isso não assegura 

segurança. Pelo contrário! Quanto mais segurança, mais assalto se tem 

(Juliana, 28 anos, GF2|A3). 

Infelizmente, o isolamento socioespacial a que o brasileiro de classe média se 

submete faz emergir o embrião da violência nas classes menos favorecidas, excluídas de 

privilégios. E essa discrepância é refletida na valorização dos espaços privados 

(condomínios residenciais, shoppings, etc.) em detrimento ao espaço público (ruas, 

calçadas e avenidas). Mas por que isto acontece? Isso decorre do fato de que os 

indivíduos de diferentes classes sociais utilizam a cidade de formas distintas. Enquanto 

as camadas mais desfavorecidas dependem do ambiente físico para tecer sua rede social 

e, com isso, a utilização dos espaços públicos torna-se intensa, os indivíduos das classes 

médias e altas têm mais recursos para interagir socialmente, e isto independe do espaço 

de inserção (Holanda, 1985). 
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Contudo, os espaços urbanos compatíveis com o estilo de vida dos grupos cuja 

interação social depende do ambiente físico, em especial dos espaços abertos de uso 

coletivo, não são incongruentes com aqueles que mantêm sua rede social livre da base 

espacial. Todavia, o oposto é mais raro de acontecer. Espaços que inibem a 

sociabilização demandam um empenho maior por parte da sociedade para estabelecer 

sua rede de relações, o que muitas vezes implica em gentrificação
15

. 

Na análise dos GF‟s, as afirmações apresentadas anteriormente foram 

comprovadas. Os discursos dos moradores da Entra Apulso mostraram que, por 

dependerem do espaço físico para estabelecerem suas relações sociais, os laços de 

vizinhança eram instituídos e a sensação de “ser comunidade” era algo partilhado por 

todos.  

Os moradores da Avenida Boa Viagem (área 1), por desejarem preservar 

contatos mais seletivos, mostraram que não necessitavam do lugar de morar no 

estabelecimento dessas relações, muito pelo contrário: percebi um completo 

desinteresse pelo cidadão com quem dividem seu lugar de morar (as áreas comuns dos 

condomínios residenciais que residem), negando inclusive aos seus filhos a 

possibilidade de contato com outras crianças (filhos dos outros moradores) por não 

saberem se seus pais comungariam os mesmos interesses seus.  

Os respondentes da área 2, apesar de não se mostrarem completamente fechados 

à possibilidade de manter relação com aqueles com quem repartem seu lugar de morar, 

apontaram que também não precisam da base espacial para estabelecer sua rede de 

relações.  

                                                        
15 Segundo Amendola (2000, p.28): “gentrificação é o processo de substituição da população de uma área mediante a 
introdução de grupos sociais de maior poder aquisitivo atraídos por intervenções de recuperação, tanto imobiliárias 

como urbanas”. 
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A presença de „Fortalezas Residenciais‟ cada vez mais isoladas interfere nas 

interações cotidianas entre os diferentes grupos sociais, reduzindo significativamente os 

encontros que ocorrem principalmente em espaços protegidos e entre grupos 

relativamente homogêneos. Os encontros são marcados pela segregação e barreiras 

sociais vêm sendo erguidas diariamente. Os habitantes de todos os grupos sociais 

sentem-se inseguros e totalmente vulneráveis. Os espaços públicos ficam entregues à 

criminalidade e a cidade torna-se hostil aos seus habitantes. Assim, assumo que o 

isolamento a que as classes emergentes (de nível médio e alto) submetem-se 

diariamente consolida as desigualdades, além de espacializar as diferenças. 

Categoria de Análise: espaço enquanto facilitador de encontros 

O Calçadão da Av. Boa Viagem, opção de lazer de muitos moradores e usuários 

do bairro (geralmente moradores das áreas 1 e 2) e também alternativa de trabalho para 

outros (moradores da área 3 e adjacências) era a imagem do slide 13. As falas dos 

participantes dos grupos focais ilustram esse uso: 

Caminho todos os dias nesse calçadão. Quando o tempo não deixa fico 

triste a beça! (Milena, 32 anos, GF1|A1). 

Gosto também de observar pela minha varanda. É uma vitrine em 

movimento. Fico com minha mulher e conseguimos ver pessoas conhecidas. 

Pura diversão. (Carlos Eduardo, 27 anos, GF1|A1). 

Às vezes marco encontro em frente a algum prédio. Falo pra George, 

vamos nos encontrar no Acaiaca ou no Espanha? [referindo-se aos nomes 

dos edifícios] Daí caminhamos e conversamos... Lembramos das pessoas ao 

passar por onde elas moram. Temos muitos conhecidos que moram na 

avenida (Karla, 37 anos, GF1|A1). 
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Essa foto faz parte da minha realidade. Eu frequento o calçadão: ando de 

bicicleta, vou à praia. É o meu dia a dia (Lina, 35 anos, GF1|A2). 

A gente não sabe até quando a gente vai poder usar esse calçadão. O 

estacionamento é o problema. Muitos carros, poucas vagas! (Maria, 27 anos, 

GF1|A2). 

Todo domingo estamos aí. Vendemos refrigerante, cervejinha, petiscos. Esse 

é o nosso point. Calçadão, pertinho do Acaiaca (Sarah, 28 anos, GF1|A3). 

Outros comentários vão mais além. Mostram inquietudes dos entrevistados 

acerca da paisagem da Av. Boa Viagem: 

Parece que os prédios vão engolir as pessoas. Dá medo! (Glória Pires, 41 

anos, GF2|A3). 

Eu vejo progresso. Vejo vida tranquila. E vida corrida também. Você vai 

evoluindo de acordo com o que o homem está construindo (Jacqueline, 27 

anos, GF2|A3). 

O slide 14 mostra a perspectiva da área de lazer de um condomínio residencial, 

com uma piscina e alguns usuários interagindo de maneira bastante descontraída. Nesse 

momento, as moderadoras indagaram acerca dos equipamentos de uso coletivo que 

alguns condomínios disponibilizam para os moradores. Os entrevistados da área 1 

foram unânimes ao declarar que não usam a área: 

Moramos 5 anos no Rio, num apartamento ótimo. Era um verdadeiro clube 

de morar! Mas vivia vazio. Dava até medo de ficar por lá! Aqui em Recife 

também agimos assim... As crianças não usam a piscina, nem o play. 

Preferimos ir a Porto de Galinhas nos feriados (Karla, 37 anos, GF1|A1). 

Acabei de casar e estou montando ainda meu apartamento. Quando fui 

escolher o imóvel, minha esposa pedia para ver as imagens de como o 

prédio ficaria... se tinha área de lazer com fitness, piscina aquecida, etc e 
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tal. Estamos lá há dois meses e nunca fomos (Carlos Eduardo, 27 anos, 

GF1|A1).  

Alguns moradores da área 2 moram em imóveis que não têm essas áreas 

coletivas, mas seus discursos demonstraram que a ausência do espaço não faz falta: 

Eu não tenho esse espaço no meu prédio e me pergunto se o utilizaria 

(Maria, 27 anos, GF1|A2). 

Não me faz falta (Zulmira, 45 anos, GF1|A2). 

Outros acham que o fato dos condomínios terem áreas de lazer é consequência 

da criminalidade urbana tão crescente no bairro e em outros locais da cidade: 

Essa é mais uma consequência da violência. As pessoas querem ficar em 

casa e ter tudo. Ter todo lazer que podem ter lá fora (Alexandre, 42 anos, 

GF2|A2). 

Hoje a tendência é essa. Antes tínhamos mais área dentro de casa e menos 

área comum. Os condomínios atuais são assim. Quer ter segurança? Então 

terá menos liberdade e o preço é alto (Mônica, 52 anos, GF2|A2). 

Sobre a interação socioespacial que o espaço sugere que aconteça, os 

comentários dos respondentes foram: 

Não acredito que aconteça essa interação toda. Eu tenho esse espaço no 

meu prédio, mas nunca usei. Moro há pouco tempo no condomínio, menos 

de dois anos. O engraçado é que comprei por ele me oferecer essa área e 

depois nem me interessei em usar. Mas é bom falar que tenho! (Camila, 36 

anos, GF2|A2). 

Acredito que aconteça interação, sim. Mas não gera nenhuma grande 

amizade. O contato é momentâneo. E tem muita gente que desce para área 

de lazer e quando vê que já tem outras pessoas desiste de usá-la. Querem 

espaços cada vez mais privatizados. Mas como garantir isso numa área 

comum? (Manoela, 42 anos, GF2|A2). 
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Ter espaços de lazer dentro dos condomínios não assegura a existência dos laços 

de vizinhança nem tampouco garante que o sentimento de comunidade seja estabelecido 

entre os moradores. Isto porque muitos desses espaços acabam sendo subutilizados ou, 

quando são usados, não promovem a interação entre pessoas de apartamentos diferentes. 

Moradores das áreas 1 e 2 ainda preferem o isolamento socioespacial que suas unidades 

habitacionais podem lhes proporcionar. A interação social acontece com familiares, 

colegas de trabalho, escola, mas não necessariamente com vizinhos. Principalmente se 

estes não têm interesses comuns. 

 



 

 

 

 

 

NOTAS FINAIS 

 

(CON)VIVER PODE ATÉ SER FÁCIL...                      

O DIFÍCIL É MORAR BEM 

A cidade vem deixando de ser cidade porque o seu espírito não 

habita mais os seus moradores. O espírito não esta mais lá, 

esgarçou-se até romper-se sob forças concomitantes e 

complementares da riqueza e da miséria, que, desenfreadas, 

tomaram conta do espaço e do tempo, violentando os lugares e as 

pessoas. [...] Os privilegiados, sentindo na pele os efeitos da 
desagregação, desertaram, refugiando-se nos bunkers em que se 

transformaram as casas, os edifícios, os shoppings. 

Laymert Garcia Santos 

As cidades não mais desempenham o papel de espaços de 
intermediação entre diferentes mundos e rotinas, passando a 

funcionar meramente como uma aglomeração de pessoas que não 

possuem mais o sentimento de pertencer a um conjunto. Há, entre 

esses mundos, fronteiras muitas vezes intransponíveis. 

Kuster & Pechman 
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 Sempre achei que era bom demais. O lugar, principalmente. O lugar era... era 

maravilhoso. Bem como dizia o prospecto: maravilhoso. Arborizado, tranquilo, um 

dos últimos locais – dizia o anúncio – onde você pode ouvir um bem-te-vi cantar. 

Verdade: na primeira vez que fomos lá ouvimos o bem-te-vi. E também constatamos 

que as casas eram sólidas e bonitas, exatamente como o prospecto as descrevia: 

estilo moderno, sólidas e bonitas. Vimos os gramados, os parques, os pôneis, o 

pequeno lago. Vimos o campo de aviação. Vimos a majestosa figueira que dava 

nome ao condomínio: Retiro da Figueira.  

 Mas o que mais agradou à minha mulher foi a segurança. Durante todo o 

trajeto de volta à cidade – e eram uns bons cinquenta minutos – ela falou, 

entusiasmada, da cerca eletrificada, das torres de vigia, dos holofotes, do sistema de 

alarmes – e sobretudo dos guardas. [...] 

 Ela andava muito assustada ultimamente. [...]. Tínhamos de procurar um lugar 

seguro. 

 Foi então que enfiaram o prospecto colorido sob nossa porta. Às vezes penso 

que, se morássemos num edifício mais seguro, o portador daquela mensagem 

publicitária nunca teria chegado a nós, e, talvez... Mas isto agora são apenas 

suposições. De qualquer modo, minha mulher ficou encantada com o Retiro da 

Figueira. Meus filhos estavam vidrados nos pôneis. E eu acabava de ser promovido 

na firma. As coisas todas se encadearam, e o que começou com um prospecto sendo 

enfiado sob a porta transformou-se – como dizia o texto – num novo estilo de vida. 

[...]. (Scliar, 1979). 

 

O texto acima é do final da década de 1970, mas poderia ter sido escrito ontem, 

por trazer à tona uma temática tão atual. Em No Retiro da Figueira, o narrador-

personagem relata sua experiência, da sua família e de outras famílias a respeito do que 

é viver em um condomínio fechado cujo nome dá título ao conto. Amedrontados com a 

violência e a insegurança das grandes cidades, as famílias descobrem no condomínio, 

divulgado através de um prospecto, a saída para suas maiores angústias. 

Na verdade, este „prospecto colorido‟ é essencial, pois é através dele que as 

pessoas se deparam com o Retiro da Figueira, decidem visitar o local e garantir logo a 

compra de uma residência, uma vez que, em poucos dias, todas as unidades são 

vendidas. O que o anúncio apresenta é fascinante sob todos os sentidos: imagens de 
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casas sólidas e bonitas, gramados, parques, pôneis, lago, campo de aviação, árvores, 

pássaros e um sistema de segurança criado com alta tecnologia. Na chegada ao local, os 

futuros moradores comprovam a fidedignidade das ilustrações da propaganda e 

resolvem aderir ao „novo estilo de vida‟. 

Assim como no conto de Moacyr Scliar, moradores das grandes cidades 

brasileiras (e por que não dizer mundiais?) diariamente são bombardeados com um 

arsenal de propagandas que vendem „estilos de vida‟ ou padrões de moradia cada vez 

mais alienantes e ilusórios do que seria morar bem.  

Viver isolado num condomínio residencial (vertical ou horizontal) é o mais novo 

devaneio contemporâneo: boa parcela da população brasileira (inserida nas classes 

média e alta) tem essa ambição no topo da lista de seus sonhos de consumo.  

Não quero com o meu discurso apresentar os condomínios residenciais como 

vilões do espaço urbano contemporâneo nem tampouco anunciar que são a única 

solução para o problema da insegurança urbana. Sei que os muros que segregam as 

pessoas e as isolam dentro dessas ilhas de morar não foram erguidos da noite para o dia. 

Eles são resultado de décadas de desajustes urbanos, econômicos, sociais e políticos, 

além da falta de controle de um Estado que não nos garante o básico: segurança. 

Durante a confecção desta tese, me questionava diariamente: será que a moradia 

nesses espaços leva-nos a conviver ou, simplesmente, vivemos nosso dia-a-dia sem a 

presença do outro (que muitas vezes é o nosso vizinho mais próximo)? 

Retomando os objetivos específicos propostos no quarto capítulo deste 

documento:  

1. Verificar, através da mídia impressa (jornal de grande circulação no 

Grande Recife), e compreender as transformações ocorridas nos 
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espaços de morar da classe média da RMR, desde a década de 1970 até 

a atualidade, correlacionando-as ao sentimento de (in)segurança 

(percebido através do uso de elementos de controle e proteção vendidos 

pelo mercado de segurança privada) e, consequentemente, a incidência 

de medo social  

2. Observar, a partir do discurso dos moradores do bairro de Boa Viagem, 

se as características dos atuais espaços de morar contribuem para o 

enfraquecimento de redes sociais;  

3. Analisar quais manifestações de comportamento socioespacial presentes 

nos moradores de condomínios residenciais verticais estão relacionados 

à questão (in)segurança urbana.  

Acredito que todos os propósitos desta tese foram alcançados a partir do 

desenvolvimento dos estudos 1 e 2 apresentados nos capítulos subsequentes ao método. 

Os estudos foram pensados de forma que se complementassem e dessem conta dos 

objetivos propostos, afinal analisar um lugar sob o ponto de vista da psicologia é olhar 

também para o homem que ocupa este ambiente físico, avaliando as atitudes e 

comportamentos dos indivíduos que se utilizam desse espaço. 

O desenvolvimento do Estudo 1 permitiu a solução do primeiro objetivo 

apresentado: a análise do caderno de classificados do Diario de Pernambuco trouxe 

subsídios suficientes para fortalecer a hipótese de que os condomínios são divulgados e 

vendidos pelo marketing imobiliário como “lugares seguros”, “sinônimos de bem-estar” 

e “incentivadores da vida em comunidade”; além do mais, o estudo também mostrou 

que este „novo padrão de moradia‟ mantém uma relação de interdependência com o 

problema da insegurança urbana, tão banalizado no Brasil.  

As ilustrações dos prospectos analisados (assim como no conto de Scliar) 

enchem a vista de qualquer possível comprador do tão sonhado estilo de morar: são 

perspectivas coloridas que, na maioria dos casos, não são fiéis à realidade arquitetônica 
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do empreendimento, imagens hiper-ritualizadas da família feliz que está na iminência de 

realizar seu maior sonho ou dos espaços coletivos desses empreendimentos repletos de 

moradores felizes e compartilhando dessas áreas em momentos de muita sociabilização. 

Além disso, a partir da análise dos anúncios de imóveis do Diario de 

Pernambuco e dos prospectos impressos e digitais divulgados pelas imobiliárias e 

construtoras, percebi que os ensinamentos das teorias ou escolas de pensamento de 

prevenção criminal destacadas no segundo capítulo desta tese (Princípios do Espaço 

Defensável e Estratégias do CPTED) eram muito usados no desenvolvimento dos 

projetos dos novos condomínios residenciais. Como isto ficou claro? Os textos das 

propagandas, as plantas baixas e perspectivas desses novos espaços de morar deixavam 

explícito que esse „novo padrão de moradia‟ respeitava a premissa “controle social + 

fechamento físico” abalizada pelos defensores das correntes amplamente seguidas na 

Europa, EUA, Canadá e Austrália. Os textos e as imagens das propagandas vendiam 

espaços cada vez mais fechados e segregados (do todo da cidade), além de segregadores 

(incapazes de possibilitar convívio e trocas entre seus usuários). 

O Estudo 2 possibilitou a comprovação das ideias assumidas após a analise do 

Estudo 1. Com a realização dos grupos focais identifiquei que os possíveis moradores 

realmente necessitam ver as imagens nos prospectos de divulgação dos imóveis. Eles 

buscam compreender como será o imóvel e quais áreas de uso e função coletivas o 

empreendimento vai oferecer. Entretanto, a análise dos discursos dos respondentes das 

áreas 1 e 2 identificou que, embora ávidos pelas ilustrações que os prospectos 

apresentam, os residentes raramente usam essas áreas na presença de outros moradores 

que não sejam de seu quadro familiar ou amigos (convidados para um momento de 

relaxamento).  
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Traçando um paralelo entre os discursos dos respondentes do Estudo 2 e as 

análises das propagandas do estudo 1 com o material apresentado no segundo capítulo 

deste documento (que revelou a diversidade de usos e a copresença de atores como itens 

fundamentais na concepção de espaços seguros), posso afirmar que os elementos 

propostos por Jacobs (2000) como essenciais não têm sido contemplados na elaboração 

dos projetos dos condomínios residenciais (nem de forma isolada nem em conjunto). 

Com isso, o que a autora apresenta como possibilidade de acontecimento torna-se 

realidade: um indivíduo pode habitar um local agradável sob o ponto de vista estético, 

mas ao mesmo tempo desagradável do ponto de vista social.  

De que adianta (con)viver num espaço bonito, repleto de atrativos visualmente 

interessantes, se este local não é freqüentado ou vivenciado? Este é o caso das áreas 

coletivas voltadas ao lazer (quadras esportivas, playgrounds, piscinas, salas de fitness, 

espaço gourmet, entre outros) disponíveis no interior dos condomínios residenciais: são 

espaços requintados sob o ponto de vista estético, mas considerados desagradáveis sob o 

ponto de vista social, pois ao garantirem o possível encontro de vários atores, acabam 

inibindo-os. 

Algumas áreas comuns desses novos espaços de morar são projetadas para 

dificultar a copresença de atores: é o caso dos ambientes de circulação vertical (halls de 

elevadores sociais) da grande maioria dos condomínios situados na Av. Boa Viagem 

(área 1) e de parte dos situados nas ruas e avenidas subseqüentes (área 2). 

Assim, graças à colaboração da mídia, assistimos à conversão do que é real em 

um espetáculo permanente em que se eliminam as barreiras entre intérprete e platéia, 

entre fato e ficção, entre mentira e verdade. Abalizada pelos relatos que ouvi, posso 

afirmar que o sucesso desses empreendimentos vem da sua capacidade de atração e, 
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também, de sua força de repulsão da cidade real (com todos os seus problemas) que os 

circunda. Assim, as principais características que uma rua urbana deve ter para que 

possa atrair pedestres, além de se constituir como fator de segurança (olhos da rua, 

diversidade de usos e elementos atrativos - explicadas na Tabela 6) não têm sido 

encontradas nas ruas do Recife (tampouco nas do bairro de Boa Viagem). 

Mudanças no nosso nível de apego (se antes cuidávamos da cidade por 

sentirmos afeto, hoje desempenhamos esse papel num nível menor, zelando apenas 

pelas áreas privativas de nossas próprias unidades habitacionais) e nosso sistema de 

dependência, o domínio do individual sobre o coletivo e a necessidade de habitar um 

mundo de estranhos vem dando oportunidade ao desenvolvimento de um modo de vida 

privado. 

Diariamente reclamamos da violência, indignamo-nos do sentimento de 

insegurança que nos consome... Mas, acredito que uma das razões que explica esse 

aumento de insegurança é o abandono dos espaços públicos. Quase sempre preferimos 

nos entreter em shoppings, bares, e lugares fechados e privativos e os antigos espaços 

como praças, ruas e logradouros públicos ficam à mercê do descaso. Assim, o lar se 

tornou o lugar principal, mais confortável e mais especializado. E do conforto de nossas 

salas de estar podemos obter notícias do mundo, conectar amigos e familiares. Não 

precisamos mais das praças para saber das notícias e interagir. Assim, houve o 

abandono dessas áreas. Não porque se tornaram violentas e a partir daí as pessoas as 

abandonaram; as pessoas desistiram delas enquanto espaços públicos e daí elas 

transformaram-se em locais perigosos. O mesmo se pode afirmar em relação às ruas 

urbanas. Primeiro nós entramos em nossas casas, fechamos a porta e só depois, quando 

as ruas ficaram vazias, é que elas se tornaram inseguras e perigosas. 
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E como enxergar isso no bairro de Boa Viagem? A verticalização da orla do 

bairro mais populoso de Recife, juntamente com a favelização das comunidades mais 

carentes que o compõem (como é o caso da Entra Apulso) foram processos rápidos e 

descontrolados. Não houve preocupação com o planejamento do bairro, que permitisse a 

circulação de ar, luz, pessoas e a manutenção de serviços urbanos necessários.  

Hoje restam poucos espaços vazios, que possam ser planejados para 

empreendimentos públicos ou privados de acordo com conceitos modernos de 

paisagismo e conservação do ambiente urbano. Não se tem perspectiva de contenção da 

verticalização até que todos os espaços da orla estejam tomados por prédios altos. 

Assim, pode-se afirmar: Boa Viagem está se tornando um espaço edificado claramente 

hostil. Muros, grades, cercas eletrificadas, sensores de presença, aparatos que, juntos ou 

separados, não representam a solução ideal para os problemas que encontramos nas 

cidades, mas mostram a realidade que cresce pouco a pouco: moradores que passam de 

vítimas a prisioneiros de cárceres privados de luxo. E o isolamento socioespacial ao 

qual nos submetemos diariamente pode trazer consequências ainda mais avassaladoras 

do que as que temos hoje.  

A análise dos dados sociodemográficos dos respondentes das áreas 1 e 2 me 

deixou intrigada: todos os participantes da área 1 consideram importante ou muito 

importante morarem num lugar onde há pessoas com o mesmo padrão de vida seu, já na 

área 2 este índice cai para 56%. Mesmo assim, a maioria considera esse requisito 

fundamental. Mas por que se desejaria morar em um lugar com pessoas com o mesmo 

nível de renda se, na prática, não há interesse em se estabelecer laços de vizinhança? 

No final de 2011, quando já estava finalizando este documento, eis que me 

deparo com a seguinte matéria publicada no caderno de imóveis do Jornal do 
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Commercio: “Começa a era do condomínio clube”. Se a ideia do condomínio 

residencial pressupõe o conceito de contrato social que visa à organização da vida em 

coletividade, que opinião tecer acerca de um condomínio clube? Os moradores serão 

meros sócios que pagam para utilizar a estrutura física do empreendimento, mas que não 

têm vínculo afetivo algum com os demais usuários nem tampouco com o espaço: não 

apresentando, portanto, características de apego ao lugar, senso de lugar, vizinhança ou 

senso de comunidade. Dessa forma, a ideia de coletividade, intrínseca a todo e qualquer 

condomínio residencial está desaparecendo. Em suma, o condomínio clube é instituído, 

pensado, planejado e explorado para atender a um agrupamento de pessoas que irão 

apenas viver em grupo, não assegurando com isso que estas conviverão nem tampouco 

saberão o que é morar bem (Figura 94). 

 

Figura 94. Capa do caderno imóveis do Jornal do Commercio. 

Fonte: Jornal do Commercio, 22/12/2011. 

Portanto, considero que estes novos espaços de morar são Fortalezas do 

Enfraquecimento Social, verdadeiras obras de arquitetura do medo que não promovem 

sentimento de pertencimento a uma comunidade nos seus moradores. Muito pelo 

contrário, tais fortalezas são capazes de enfraquecer as redes sociais que criamos ou, até 
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mesmo, desfazer laços sociais. Então pergunto: habitar uma mega estrutura dessas é 

morar bem? 

Morar em empreendimentos do tipo condomínios residenciais que nos garantem 

isolamento socioespacial é negar o espaço público e o que a convivência neste espaço 

pode nos proporcionar. Se a opção por moradia nesses espaços fechados tornar-se uma 

unanimidade, não serão mais as praças a serem violentas, será a cidade toda. Fugir é 

agravar o problema, não minorá-lo, e refugiar-se é entregar o espaço ao inimigo... Aliás, 

é incentivá-lo a ocupá-lo. 

Entretanto, como moradora de um condomínio residencial, acredito que ainda 

podemos fazer a diferença: segurança não deve ser garantia apenas da polícia. Sentir-se 

seguro pode ser uma escolha, a partir do momento em que eu decido confiar no outro e 

me aproximar do vizinho. Esta atitude (como pregava Jacobs, nos anos 60) pode ser 

uma tática de proteção infalível. 

Viver é fácil, a partir do momento em que é um ato que depende apenas de si 

próprio; já conviver é um ato coletivo. Precisamos do outro para que a convivência 

aconteça. Portanto, poderia até ser mais difícil. Mas hoje não é bem assim. A partir do 

momento que fazemos parte de uma sociedade que valoriza muito mais „ter‟ que „ser‟, 

as regras de convivialidade têm mudado muito. Hoje, os grupos sociais assumem que as 

trocas de gentilezas (agradecer, dar bom dia, boa noite, etc) não precisam mais de 

reciprocidade e a tolerância não é mais obrigatória entre os indivíduos que compõem a 

sociedade. O importante é cuidar do self. Do seu próprio bem estar. Se eu estou bem e 

não estou invadindo o espaço pessoal do outro, não teremos problemas. Não precisamos 

partilhar dos mesmos espaços físicos, apenas dividir território. E isto não significa criar 

laços. 
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Desta forma, posso afirmar que conviver é fácil. Entretanto, morar bem é um 

conceito maior. Morar bem é sentir-se seguro, apoiado numa rede social configurada a 

partir do respeito às normas de convivialidade estabelecidas pela tolerância e as trocas 

recíprocas entre as pessoas e grupos que compõem a sociedade. Nessa perspectiva, 

conviver é fácil, o difícil é morar bem. 
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APÊNDICE A 

Dados sociodemográficos dos participantes por grupo focal da área 3 

 

 GF1|A3 GF2|A3 

GÊNERO 
Masculino 01(12,5%) 02(25%) 

Feminino 07(87,5%) 06(75%) 

IDADE (média) 32,5 25,9 

Grau de instrução 

Sem instrução   

Fundamental incompleto  01(12,5%) 

Fundamental completo 02(25%)  

Médio incompleto   

Médio completo 05(62,5%) 06(75%) 

Superior incompleto  01(12,5%) 

Superior completo 01(12,5%)  

Natureza da 

ocupação 

Estudante 01(12,5%)  

Empregado setor privado 05(62,5%) 06(75%) 

Funcionário público   

Empresário   

Profissional liberal  01(12,5%) 

Aposentado/pensionista   

Outro 02(25%) 01(12,5%) 

Situação familiar 

Mora sozinho   

Mora c parentes ou amigos 02(25%) 04(50%) 

Mora c companheiro (a)   

Mora c companheiro e filhos 
peq./adolesc. 

04(50%) 03(37,5%) 

Mora c companheiro e filhos 

adultos 
  

Outra 02(25%) 01(12,5%) 

Tipo de moradia 

Unidade habitacional duplex 02(25%) 01(12,5%) 

Unidade habitacional térrea 06(75%) 07(87,5%) 

Outra   

Tempo de residência 

Até 2 anos 01(12,5%) 01(12,5%) 

Entre 2-7 anos 01(12,5%) 01(12,5%) 

Entre 7-15 anos 03(37,5%)  

Entre 15-30 anos 03(37,5%) 05(62,5%) 

Mais de 30 anos  01(12,5%) 

Nº de unidades 

habitacionais 

Até 7 unidades  02(25%) 

De 7 a 14 unidades 01(12,5%)  

De 14 a 20 unidades 04(50%) 05(62,5%) 

Mais de 20 03(37,5%) 01(12,5%) 
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APÊNDICE B 

Dados sociodemográficos dos participantes por grupo focal da área 2 

 

 GF1|A2 GF2|A2 

GÊNERO 
Masculino 04(36%) 01(20%) 

Feminino 07(64%) 04(80%) 

IDADE (média) 43 46,6 

Grau de instrução 

Sem instrução   

Fundamental incompleto   

Fundamental completo   

Médio incompleto   

Médio completo 01(9%) 01(20%) 

Superior incompleto 01(9%)  

Superior completo 09(82%) 04(80%) 

Natureza da ocupação 

Estudante 01(9%)  

Empregado setor privado   

Funcionário público 05(46%) 02(40%) 

Empresário  02(40%) 

Profissional liberal 02(18%)  

Aposentado/pensionista 02(18%)  

Outro 01(9%) 01(20%) 

Situação familiar 

Mora sozinho   

Mora c parentes ou amigos 03(27%)  

Mora c companheiro (a) 05(46%) 02(40%) 

Mora c companheiro e filhos 

peq./adolesc. 
03(27%) 01(20%) 

Mora c companheiro e filhos adultos   

Outra  02(40%) 

Tipo de moradia 

Apartamento em cond. Vertical  03(60%) 

Casa em bairro   

Edf. de apartamentos 11(100%) 02(40%) 

Outra   

Tempo de residência 

Até 2 anos 05(46%) 01(20%) 

Entre 2-5 anos 02(18%) 02(40%) 

Entre 5-10 anos 01(9%) 01(20%) 

Entre 10-20 anos 01(9%) 01(20%) 

Mais de 20 anos 02(18%)  

Tipo de moradia que 

residia antes 

Casa em cond. Horizontal 02(18%)  

Apartamento em cond. Vertical   

Casa em bairro 02(18%)  

Edf. de apartamentos 07(64%) 05(100%) 

Outro   
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Condição de Moradia 

Próprio financiado 02(18%) 01(20%) 

Próprio quitado 08(73%) 03(60%) 

Alugado  01(20%) 

Propriedade de outros 01(9%)  

Outros   

Nº de unidades 

habitacionais no 

condomínio 

Até 14 unidades   

De 14 a 28 unidades 06(55%) 02(40%) 

De 28 a 40 unidades 04(36%) 01(20%) 

De 40 a 60 unidades 01(9%)  

Mais de 60 unidades  02(40%) 

Equipamentos de 

segurança 

Muros 11(100%) 05(100%) 

Cerca elétrica 02(18%) 03(60%) 

Câmeras 07(64%) 03(60%) 

Contrato c empresa de segurança 06(55%) 02(40%) 

Vigilantes 10(90%) 05(100%) 

Portão eletrônico 10(90%) 04(80%) 

Equipamentos de lazer 

Jardim 10(90%) 04(80%) 

Playground 05(46%) 03(60%) 

Piscina 03(27%) 03(60%) 

Quadra de esportes 02(18%) 02(40%) 

Salão de festas 08(73%) 03(60%) 

Salão de jogos e/ou ginástica 01(9%) 03(60%) 
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APÊNDICE C 

Dados sociodemográficos dos participantes por grupo focal da área 1 

 

 GF1|A1 

GÊNERO 
Masculino 03(50%) 

Feminino 03(50%) 

IDADE (média) 39,3 

Grau de instrução 

Sem instrução  

Fundamental incompleto  

Fundamental completo  

Médio incompleto  

Médio completo  

Superior incompleto  

Superior completo 06(100%) 

Natureza da ocupação 

Estudante  

Empregado setor privado 04(66%) 

Funcionário público  

Empresário 01(17%) 

Profissional liberal  

Aposentado/pensionista 01(17%) 

Outro  

Situação familiar 

Mora sozinho  

Mora c parentes ou amigos  

Mora c companheiro (a) 02(34%) 

Mora c companheiro e filhos 

peq./adolesc. 
04(66%) 

Mora c companheiro e filhos adultos  

Outra  

Tipo de moradia 

Apartamento em cond. Vertical  

Casa em bairro  

Edf. de apartamentos 06(100%) 

Outra  

Tempo de residência 

Até 2 anos 03(50%) 

Entre 2-5 anos 02(33%) 

Entre 5-10 anos  

Entre 10-20 anos 01(17%) 

Mais de 20 anos  

Tipo de moradia que 

residia antes 

Casa em cond. Horizontal  

Apartamento em cond. Vertical  

Casa em bairro  

Edf. de apartamentos 06(100%) 

Outro  
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Condição de Moradia 

Próprio financiado  

Próprio quitado 06(100%) 

Alugado  

Propriedade de outros  

Outros  

Nº de unidades 

habitacionais no 

condomínio 

Até 14 unidades  

De 14 a 28 unidades 02(34%) 

De 28 a 40 unidades 04(66%) 

De 40 a 60 unidades  

Mais de 60 unidades  

Equipamentos de 

segurança 

Muros 06(100%) 

Cerca elétrica 06(100%) 

Câmeras 06(100%) 

Contrato c empresa de segurança 06(100%) 

Vigilantes 06(100%) 

Portão eletrônico 06(100%) 

Equipamentos de lazer 

Jardim 06(100%) 

Playground 06(100%) 

Piscina 06(100%) 

Quadra de esportes 04(66%) 

Salão de festas 06(100%) 

Salão de jogos e/ou ginástica 02(34%) 
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APÊNDICE D 

Questionário aplicado aos participantes dos GF’s das áreas 1 e 2 

 
Data de Hoje: ___ / ___ / ______                                                                                                        _________________ 

(uso da equipe de pesquisa) 

 
 
Nome que você escolheu: 
____________________________________________________________ 
 
 
Nas questões a seguir, assinale uma opção ou escreva sua resposta:  
 

Quantos anos você tem?  _________  
 
Sexo: [    ] Feminino  [    ]  Masculino  
 
Qual seu grau de instrução? 
 

Sem 
Instrução 

Fundamental 
Incompleto 

Fundamental 
Completo 

Médio 
Incompleto 

Médio 
Completo 

Superior 
Incompleto 

Superior 
Completo 

       

 
Qual a natureza da sua ocupação? 
 

Estudante 
Empregado 

setor 
privado 

Funcionário 
Público 

Empresário 
Profissional 

Liberal 
Aposentado/ 
pensionista 

Outro 

       

 
Qual o número de pessoas que declaram seu domicílio como endereço fixo? 
__________________ 
 
Qual opção melhor retrata a sua situação familiar no presente domicílio? 
 

Mora 
sozinho 

Mora com 
parentes ou 

amigos 

Mora com 
companheiro (a) 

Mora com companheiro 
(a) e filhos pequenos 

e\ou adolescentes 

Mora com 
companheiro (a) e 

filhos adultos  
Outra 

      

 
Em que tipo de moradia você reside:  

 [    ]  apartamento em condomínio fechado vertical  

 [    ]  casa em bairro  

 [    ]  edifício de apartamentos  

 [    ]  outra  
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Há quanto tempo você reside em sua atual moradia:  

 [    ]  até 2 anos  

 [    ]  entre 2-5 anos  

 [    ]  entre 5-10 anos  

 [    ]  entre 10-20 anos 

 [    ]  mais de 20 anos 

 

Em que tipo de moradia, você residia antes? 

 [    ]  Casa em condomínio fechado horizontal 

 [    ]  Apartamento em condomínio fechado vertical 

 [    ]  Casa em bairro 

 [    ]  Edifício de apartamentos 

 [    ]  Outro 

 

Qual a sua condição de moradia? 

 [    ]  Próprio financiado 

 [    ]  Próprio quitado 

 [    ]  Alugado 

 [    ]  Propriedade de outros (parentes, amigos) 

 [    ]  Outros  

 

Caso você more em apartamento, responda: quantas unidades habitacionais têm no 
condomínio ou edifício em que você mora? 

 [    ]  até 14 unidades 

 [    ]  de 14 a 28 unidades 

 [    ]  de 28 a 40 unidades 

 [    ]  de 40 a 60 unidades 

 [    ]  mais de 60 unidades 

 

De que tipo de equipamentos de segurança e lazer o seu condomínio dispõe? 

 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
existência 

 
NÃO 

 
SIM 

muros   

cerca elétrica    

câmeras   
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contrato com empresa de segurança   

vigilantes    

portão eletrônico   

LAZER 
existência 

 
NÃO 

 
SIM 

jardim   

playground   

piscina   

quadra de esportes   

salão de festas   

salão de jogos e/ou ginástica   

 
Em sua opinião, qual a importância dos seguintes itens na escolha de um local de moradia? 
 

 
não é 

importante 
pouco 

importante 
importante 

muito 
importante 

Um lugar silencioso e sossegado, afastado 
do centro da cidade 

    

Um lugar a salvo da violência urbana     

Um lugar onde morassem pessoas com o 
mesmo padrão de vida que o seu 

    

Uma vizinhança tranquila onde pudesse 
conhecer seus vizinhos 

    

Um lugar onde pudesse ter privacidade     

Um lugar onde seus filhos pudessem 
brincar livremente em segurança 

    

Um lugar próximo a comércio e serviços      

Um lugar de fácil acesso      

Um lugar com boa oferta de transporte 
público 

    

Um lugar com áreas comuns com árvores e 
jardins 

    

Um lugar com áreas comuns para a prática 
de lazer e esportes 

    

Uma habitação com espaços internos mais 
amplos, cômodos amplos (sala, quartos, 
etc) 

    

Um lugar seguro, se possível com sistemas 
de segurança como portões, grades, cercas 
elétricas 
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Um lugar reconhecidamente destacado 
pelo status e prestígio social 

    

Um lugar com possibilidades de 
valorização no futuro  

    

Mais de uma vaga de garagem      

Um lugar seguro, mas sem sistemas 
segurança aparentes 

    

Um lugar com preço acessível, pelo qual 
pudesse pagar sem esforços  

    

 

Com que frequência você participa das reuniões do condomínio? 

 [    ]  Nunca 

 [    ]  raramente 

 [    ]  Algumas vezes 

 [    ]  Frequentemente 

 [    ]  Sempre 

 

Com que frequência, você ou alguém de sua família costuma experimentar as seguintes 
situações: 

 

 nunca raramente 
algumas 

vezes 
frequente

mente 
sempre 

encontrar e conversar com vizinhos nas 
áreas comuns do condomínio 

     

convidar algum vizinho para vir a sua casa      

chamar amigos para virem em sua casa      

ir na casa de familiares       

deixar crianças brincar na casa dos 
vizinhos 

     

ver crianças ou jovens frequentar as áreas 
de lazer do condomínio 

     

reunir-se com vizinhos para um programa 
de fim de semana 

     

cumprimentar os vizinhos quando os 
encontra nas áreas comuns 

     

participar de reunião para discutir 
questões do condomínio 

     

discutir com vizinhos por causa de 
problemas 
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participar de festa organizada no 
condomínio 

     

evitar conversa com vizinhos para não ter 
problemas com eles 

     

sair com amigos do condomínio para um 
programa na cidade 

     

encontrar vizinhos fazendo compras no 
mesmo lugar 

     

participar de algum esporte na área de 
lazer (ou na piscina) com amigos 

     

utilizar a área de festas do condomínio 
para organizar festa de aniversário ou 
outra ocasião festiva 

     

pedir para vizinhos do condomínio 
ficarem de olho nas crianças 

     

deixar as crianças da vizinhança virem  em 
sua casa 

     

ajudar vizinhos que precisam de algum 
favor 

     

trocar gentilezas com seus vizinhos      
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APÊNDICE E 

Questionário aplicado aos participantes dos GF’s da área 3 

 

Data de Hoje: ___ / ___ / ______                                                                                                        _________________ 
(uso da equipe de pesquisa) 

 
 
Nome que você escolheu: 
____________________________________________________________ 
 
 
Nas questões a seguir, assinale uma opção ou escreva sua resposta:  
 

Quantos anos você tem?  _________  
 
Sexo: [    ] Feminino  [    ]  Masculino  
 
Qual seu grau de instrução? 
 

Sem 
Instrução 

Fundamental 
Incompleto 

Fundamental 
Completo 

Médio 
Incompleto 

Médio 
Completo 

Superior 
Incompleto 

Superior 
Completo 

       

 
Qual a natureza da sua ocupação? 
 

Estudante 
Empregado 

setor 
privado 

Funcionário 
Público 

Empresário 
Profissional 

Liberal 
Aposentado/ 
pensionista 

Outro 

       

 
Qual o número de pessoas que declaram seu domicílio como endereço fixo? 
__________________ 
 
Qual opção melhor retrata a sua situação familiar no presente domicílio? 
 

Mora 
sozinho 

Mora com 
parentes ou 

amigos 

Mora com 
companheiro (a) 

Mora com companheiro 
(a) e filhos pequenos 

e\ou adolescentes 

Mora com 
companheiro (a) e 

filhos adultos  
Outra 

      

 
Em que tipo de moradia você reside:  

 [    ]  unidade habitacional duplex  

 [    ]  casa na comunidade  

 [    ]  outra ____________________________________________ 
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Há quanto tempo você reside em sua atual moradia:  

 [    ]  até 2 anos  

 [    ]  entre 2-7 anos  

 [    ]  entre 7-15 anos  

 [    ]  entre 15-30 anos 

 [    ]  mais de 30 anos 

 

 

Quantas unidades habitacionais têm na rua em que você mora? 

 [    ]  até 7 unidades 

 [    ]  de 7 a 14 unidades 

 [    ]  de 14 a 20 unidades 

 [    ]  mais de 20 

 

Com que frequência, você ou alguém de sua família costuma experimentar as seguintes 
situações: 

 

 nunca raramente 
algumas 

vezes 
frequente

mente 
sempre 

encontrar e conversar com vizinhos 
na porta de casa 

     

convidar algum vizinho para vir a 
sua casa 

     

chamar amigos para virem em sua 
casa 

     

ir na casa de familiares       

deixar crianças brincar na casa dos 
vizinhos 

     

reunir-se com vizinhos para um 
programa de fim de semana 

     

cumprimentar os vizinhos quando 
os encontra na rua 

     

participar de reunião para discutir 
questões do comunidade 

     

discutir com vizinhos por causa de 
problemas 

     

participar de festa organizada na 
comunidade 

     

evitar conversas com vizinhos para 
não ter problemas com eles 
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sair com amigos da comunidade 
para um programa em outro local 

     

encontrar vizinhos fazendo 
compras no mesmo lugar 

     

pedir para vizinhos do condomínio 
ficarem de olho nas crianças 

     

deixar as crianças da vizinhança 
virem em sua casa 

     

ajudar vizinhos que precisam de 
algum favor 

     

trocar gentilezas com seus vizinhos      

 

 

 

 


