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RESUMO

A imagem do lugar poderia estar predeterminada? Tratando-se de condomínios horizontais, símbolo de
ilhas paradisíacas, pode-se afirmar que sim. Permeadas por ilustrações, fotos-montagem, frases de efeito e
depoimentos, as propagandas conquistam futuros habitantes. Mas, ao vivenciar o condomínio, nem sempre
a proposta veiculada pela mídia e vendida corresponde à realidade. O sonho comprado (pré-imagem)
pode manter-se ou diluir-se, pois o espaço percebido e interpretado é antes idealizado pelos moradores.
Para a constatação desta hipótese, nosso trabalho baseou-se em entrevistas qualitativas, cujos temas
segurança, lazer, verde, status social e privacidade, qualidade de vida entre outros,  são evidenciados nos
relatos de habitantes e comparados a  folders e sites de divulgação dos condomínios em questão. Assim,
evidencia-se a relação entre um meio ambiente sonhado, proposto pela propaganda que busca divulgar a
imagem de um lugar sem problemas ambientais, e a imagem do lugar como fruto da paisagem vivida.

INTRODUÇÃO

A busca do meio ambiente habitacional que proporcione uma boa qualidade de
vida é atualmente a principal razão que leva famílias economicamente privilegiadas
migrarem para as regiões suburbanas, nos condomínios horizontais. Longe dos
problemas urbanos das áreas centrais e privatizando os espaços livres comuns, os
condomínios prometem uma série de benefícios aos seus moradores, e tais benfeitorias
são divulgadas através da imagem de um ambiente que lembra o paraíso terreno.

Os condomínios horizontais, fechados por excelência, caracterizam-se por planos
urbanísticos de uso residencial resultantes da divisão de uma gleba em: unidades
residenciais, áreas de circulação, áreas verdes e de lazer privativas à comunidade que
nele habita. As áreas comuns internas são privadas e mantidas pelos moradores mediante
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o pagamento mensal de uma taxa condominial. Cada unidade residencial é uma fração
ideal do terreno, ou seja, há uma divisão das áreas internas comuns proporcionais à área
de cada unidade residencial. Em suma, todos os proprietários são donos de uma área em
comum, daí explica-se o termo condomínio.

A gleba é cercada, geralmente por muros, possuindo um único acesso, a portaria,
onde se monitora a entrada e saída de pessoas ao interior, sendo que o livre acesso é
permitido somente para os habitantes. As unidades residenciais são terrenos com casas
de baixo gabarito (térreas ou assobradadas) e unifamiliares, podendo ser geminadas,
diferenciando-se, portanto, dos condomínios verticais, de prédios. As casas podem ser
edificadas pelo construtor do condomínio, antes da venda de cada unidade, o que
chamam de “condomínios de casas prontas”, ou podem ser construídas pelos próprios
habitantes após a compra do “lote”, e neste caso denominam-se “condomínio de lotes”.

Desde os anos setenta, quando surgiram os primeiros condomínios horizontais no
Brasil, este tipo de residencial plurifamiliar (que, no entanto, mantém as características da
habitação unifamiliar no contexto de uma pequena comunidade), não pára de crescer.

O primeiro deles foi AlphaVille São Paulo, em 1975, que possui atualmente trinta
mil habitantes em quatorze residenciais, conforme explicita AlphaVille (2003). Mas, o
boom de condomínios, que pode se comparar ao dos subúrbios norte-americanos nos
anos vinte, ocorre a partir da década de noventa: entre 1992 a 2000 na Região
Metropolitana de São Paulo, Santos (2001) afirma que os lançamentos de condomínios
horizontais passam de quatro a setenta por ano, e o número de unidades residenciais
correspondente passa de cento e sessenta e oito para dois mil quinhentos e trinta e cinco.
Conforme Santos (2001), dados da Folha de São Paulo indicam um crescimento de
243% nos lançamentos de condomínios horizontais na Região Metropolitana de São
Paulo somente no primeiro semestre de 2001.

Mas, a acessibilidade ao padrão residencial e urbano fornecido por estes
residenciais é restrita. Zakabi (2002) afirma que a renda mensal destas famílias varia
entre R$ 7.000,00 e R$15.000,00 (o que corresponderia a 2,6% da população brasileira
que ganha mais de vinte salários mínimos) de maneira que morar em condomínio passa
a significar status social, já que 67,7% da população brasileira ganha entre zero e cinco
salários mínimos (PNAD, 1999).

Diante da crescente expansão de condomínios horizontais, atualmente esta
questão tem sido tratada como mais uma problemática urbana, na medida em que não
existem leis específicas para a sua aprovação, ficando a critério de cada município.
Também o processo de urbanização acarreta na segregação socioambiental, já que se
tratam de espaços privados acessíveis somente para a população mais rica.

Frente a uma série de questionamentos sobre o boom de condomínios horizontais
e possível acarretamento ou intensificação de problemáticas ambientais urbanas,
pretendemos dar início aos estudos com esta temática. Assim, este trabalho,
fundamentado na Percepção do Meio Ambiente, pretende investigar porque ocorre a
preferência de algumas famílias pelos condomínios horizontais e qual a relação existente
entre a imagem do condomínio (LYNCH, 1988) e a imagem promovida pela sua
propaganda.
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PAISAGEM SONHADA E PAISAGEM VIVIDA

Os centros urbanos são percebidos como caóticos: a violência, marginalidade,
abandono, congestionamento de veículos, poluição, alta velocidade das ações,
configuram a imagem das grandes cidades, segundo Ferrara (1988, 1993). Nota-se que
a construção de uma imagem oposta é sugerida pelos condomínios horizontais.

Tal imagem pertenceria ao ideal urbano, tratado por utopistas ao longo da
história, e por isso afirmamos assemelharem-se à imagem do paraíso terreno. Nas
cidades utópicas segue-se um ideal: os Homens são vistos como indivíduos
estandardizados, seguem regras de conduta simplificadas e constituem organizações
sociais pouco diferenciadas. A sociedade funciona dentro de um mundo atemporal,
dentro de uma estabilidade e equilíbrio que não pode se modificar por choques externos,
afirmam Baumont & Huriot (1997). Os valores humanos são reduzidos e não há distinção
de preferências ou sonhos. Há o abandono de toda individualidade, substituída pela
uniformidade de comportamentos que revelam uma visão angelical e irrealista da
dinâmica social, na qual se prega a igualdade, justiça, solidariedade e coletividade. Tudo
é previsível na cidade utópica, porque a escolha não existe. Todos os detalhes de
arquitetura, sociedade e família são previstos, para garantir a realização do ideal.

Ora, o que é o condomínio horizontal senão um espaço fechado, protegido, cujos
habitantes possuem mais ou menos o mesmo padrão econômico e cultural, vivem sob
regras de conduta em um espaço monitorado sem permissão para diversidades
arquitetônicas ou de conduta?

Assim, acredita-se que estes territórios assemelham-se às cidades utópicas, embora
não há como isola-lo do contexto do restante da cidade,  já que existe uma dependência
e relação de causa e conseqüência entre ambos: parecem ser os problemas urbanos tais
como a violência, o crime, as distinções socioeconômicas, a poluição, o
congestionamento de veículos, a carência e descuido com as áreas livres públicas, que
levam o aumento do número de condomínios.

Ao lado desta afirmação lembremos de Tuan (1980) quem explicita que a
construção do mundo ideal é a remoção dos defeitos do mundo real. A imagem dos
condomínios horizontais também se opõe aos problemas ambientais do mundo real, ou
seja, da cidade em si. Assim, afirma-se que existem duas paisagens percebidas e
interpretadas de diferentes formas, conferindo imagens opostas: uma interior aos muros
dos condomínios e outra do lado de fora.

Segundo a definição feita por Lynch (1988), a imagem de um lugar diz respeito ao
que o ser humano percebe e dota de significado no meio ambiente. A imagem urbana
para o autor é resultado de um processo bilateral envolvendo o homem, que tem um
olhar próprio, filtrado por suas intenções e experiências, e o ambiente. Ou seja, cada
cidade e cada lugar têm um significado para cada indivíduo, o qual chamamos de
imagem. Nela podemos identificar elementos que são valorizados na paisagem, pois
seriam referenciais ambientais no processo de percepção deste ambiente.



-4-

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
|Londrina 2005|

Partindo destas afirmações, pressupõe-se que existe de fato uma imagem relativa
aos condomínios horizontais e comum aos seus habitantes, e esta imagem por sua vez
pode ser a mesma sugerida pelo marketing de vendas de condomínios.

Ora, se o Homem é capaz de imaginar, de um lado teríamos a paisagem sonhada
que vai de encontro aos desejos humanos relativos ao meio ambiente paradisíaco, ou
seja, que cumpre todas as suas expectativas e favorece seu bem estar pessoal; de outro
lado teríamos uma paisagem vivida, experienciada, onde o meio ambiente possui
problemáticas, diversidades culturais, econômicas, sociais e morais. A imagem do lugar,
segundo as definições de Lynch (1988) está filtrada pelas intenções humanas, afirmação
pela qual podemos também dizer que o sonho e o desejo podem mediar a percepção do
meio ambiente. Deste modo, a propaganda, com ilustrações e frases para a promoção
dos condomínios horizontais, influencia a percepção ambiental de seus habitantes e a
conseqüente configuração da imagem de uma paisagem sonhada, que se confunde com
a realidade vivida.

Diante destas questões utilizou-se bases teóricas da Percepção do Meio Ambiente
para a realização da presente pesquisa, baseando-se em autores como Cullen (1988),
Lynch (1988), Tuan (1980;1983), Del Rio & Oliveira (1996),  Ferrara (1988, 1993),
Rapoport (1978), Buttimer (1985). Partindo de entrevistas qualitativas aplicadas a
habitantes de condomínios horizontais, investigou-se os motivos que os levam a escolher
o território em questão, e também qual a imagem resultante do processo perceptivo que
estes indivíduos têm em relação aos residenciais. A pesquisa não visa quantificações, pois
o objetivo é analisar o contexto e individualidade de cada depoimento; no entanto, pode-
se identificar temas comuns entre os habitantes. Tais temas foram agrupados, discutidos e
comparados a textos presentes em materiais de vendas dos condomínios, com o intuito
de relacionar as imagens que os habitantes têm do lugar, às imagens divulgadas por
materiais publicitários.

A IMAGEM DE CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS

Historicamente, os condomínios horizontais podem ser vistos como uma evolução
da unidade de vizinhança, surgida no modernismo, sendo caracterizado por um território
com um número limitado de famílias, que tentam manter uma relação de vizinhança mais
próxima da que ocorria na cidade tradicional, ou seja, de convívio com os vizinhos.
Também se assemelham às unidades de vizinhança dada a presença de equipamentos
comunitários privativos à comunidade que nele habita. Possuem ainda características de
um bairro-jardim, pois são preferencialmente suburbanos, com áreas verdes internas que
variam segundo a luxuosidade de cada condomínio, ocorrendo na forma de praças,
parques, campos de golf, clubes de hipismo, e jardins na própria unidade residencial.

As áreas verdes parecem ser o principal elemento que estimula a comercialização
de um condomínio horizontal, já que o marketing empregado nas vendas das unidades
residenciais utiliza o elemento vegetação como um diferencial que leva à melhoria da
qualidade ambiental e de vida de habitantes de condomínios horizontais em relação aos
outros bairros. A localização no subúrbio também é uma reação à má qualidade
ambiental de áreas urbanas existentes, iniciada já no industrialismo e fortalecida pelo



-5-

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
|Londrina 2005|

ideal suburbano americano, preferindo-se a horizontalidade, homogeneidade, baixa
densidade populacional e das construções, restando assim mais áreas livres nesta região.
Mas, um elemento presente em condomínios que rompe com o conceito da livre
circulação empregada pelos modernistas é o muro, fazendo com que esta unidade de
vizinhança seja totalmente privativa e assim promova o controle absoluto do território.

Pôde-se identificar seis temas comuns nas entrevistas feitas com habitantes de
condomínios horizontais, que justificariam a preferência por estes territórios ao restante da
cidade. Tais temas, apesar de abordados de diferentes formas, já que pertencem à
percepção de cada indivíduo e resultam de experiências pessoais, compõem a imagem
que cada habitante tem do lugar onde mora (TUAN, 1980,1983; CULLEN, 1988;
LYNCH, 1988; RAPOPORT, 1978; DEL RIO & OLIVEIRA, 1996). Implícitos em um relato
e outro distinguem-se os seguintes temas, que serão explicados a seguir: segurança,
áreas verdes / lazer, privacidade e espaciosidade e status social.

Segurança

A segurança é uma das principais justificativas dos habitantes preferirem um
residencial fechado. Também é um item diferencial que é comercializado, sendo parte da
imagem do condomínio. Segundo Lima (2004), a criminalidade e a violência são fatores
que ditam uma nova configuração urbana, pontuada por bairros ou condomínios
fechados, residências com altos muros e cercas eletrificadas. A mídia, que relata
diariamente os crimes e violência na cidade, juntamente com o marketing imobiliário, que
se aproveita destes noticiários e também da fragilidade humana quando exposta à
criminalidade e à violência, propiciam o aumento de territórios “fortificados”, percebidos
pela população como ambientes seguros.

A guarita, como símbolo da segurança e referencial monumental urbano (Lynch,
1988), é apresentada em todos os folders publicitários, se tornando também o
“endereço”, mais do que a própria residência, do morador. A figura 1, abaixo, mostra a
guarita do Condomínio Estação Primavera, e a tranqüilidade e liberdade ao dos
moradores desfrutando do espaço interior, revelando um lugar seguro:
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Figura 1: Folder publicitário do Condomínio Estação Primavera, Ribeirão Preto/SP:
portaria, quadra poliesportiva e pista de cooper.

Fonte: Dacanal (2004).

Frases retiradas de folders exemplificam a importância do sistema de segurança
presente em condomínios:

Segurança Sofisticada: Housing AlphaVille Flamboyant é todo murado e
acessado por uma única portaria; O controle de acesso de pessoas e veículos ao
Housing será feito através de cartões de proximidade; Sistemas de Infravermelho
nos muros e câmeras de segurança nas áreas comuns; Um carro elétrico
circulará pelo condomínio: sem poluição sonora ou do ar, podendo ser ainda
utilizado como meio interno de locomoção.

(Condomínio AlphaVille Housing Flamboyant, Goiânia / GO);

O lote que você está procurando em um condomínio fechado, com completa
infra-estrutura e com guarita de segurança 24 horas, está aqui.

(Condomínio Paineiras, Ribeirão Preto/SP);

Seu sistema de segurança projetado inclui portaria equipada com circuito
fechado de TV, controle de acesso independente para moradores e visitantes,
muros equipados com sensores elétricos e câmeras de TV posicionadas
estrategicamente. Através da tela do televisor você poderá controlar as atividades
de seus filhos nas áreas de lazer e convivência.

(Condomínio San Francisco Village, Ribeirão Preto/SP).

Do mesmo modo, identifica-se esta temática nos depoimentos dos habitantes
entrevistados. O lugar é definido como uma ilha, por suas barreiras físicas e pela
paisagem se distinguir do exterior. Ao perguntarmos qual a relação entre o condomínio e
o restante da cidade, Laura1 (39 anos, moradora do Condomínio Vila Verde, primeiro
condomínio localizado na área urbana de Ribeirão Preto / SP) afirmou: “- O condomínio
é uma ilha localizada no centro”, ou seja, o condomínio está isolado e se contrapõe à
paisagem urbana encontrada no lado de fora dos muros. O condomínio é uma pequena

                                                
1 Os nomes dos entrevistados aqui apresentados são fictícios, para preservar a privacidade de cada um.
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porção diferenciada do espaço que o cerca. Ele é também um conjunto de elementos
espaciais, um meio ambiente, um território e uma paisagem que se distingue de seu
entorno. É uma paisagem inserida em outra.

Também Caldeira (2000, p.265) discorrendo a respeito da imagem de
condomínios definida pelo marketing, define-os como ilhas: “Os anúncios apresentam a
imagem de ilhas para as quais se pode retornar todos os dias para escapar da cidade e
para encontrar um mundo exclusivo de prazer entre iguais”.

Mas nem sempre a imagem que a propaganda apresenta aos futuros habitantes é
favorável em termos de qualidade ambiental, já que o fortalecimento da distinção
socioespacial parece contribuir para a frustração das classes econômicas mais baixas,
que percebem um decréscimo em sua qualidade de vida comparada aos dos mais ricos,
contribuindo para a criminalidade. Este risco de exposição ao crime e à violência é
anulado nas propagandas, mas nem sempre na percepção de habitantes de
condomínios, que se sentem perturbados com a presença de não moradores no interior
dos residenciais.

Comentários como os feitos por Márcia (29 anos, casada, estudante universitária,
habita dois anos e meio do Condomínio Estação Primavera, em Ribeirão Preto / SP) são
comuns entre os entrevistados. Sua preocupação com a especialização do crime dentro
do condomínio, já que os criminosos poderiam superar o sistema de segurança existente
neste território e aproveitar-se dos armamentos dos seguranças:

(C)2- O que você procura ao morar em um condomínio, o que tem de diferente
dos outros bairros?

(M)- Segurança. Agora está boa, antes aqui não tinha estrutura. No começo não
tinha porteiro, quase todas as casas foram assaltadas. Depois contrataram uma
empresa de segurança. Os guardas andam armados. No meu ponto de vista é
até perigoso, porque se entra um ladrão e rouba a arma... Às vezes tentam entrar
e a gente ouve o alarme. O condomínio chama a atenção porque pensam que a
gente tem dinheiro... Nem sempre é por aí.

No entanto, quando se compara a segurança dentro e fora do condomínio, os
habitantes dizem que estão mais satisfeitos com a nova escolha. Tal segurança não se
refere somente à violência, mas também a ameaças ao pertencimento a uma classe
social, e conseqüente manutenção do poder de compra ou hierarquia social.

Pedro (65 anos, casado, aposentado, habita quatro meses do Condomínio Santa
Ângela, em Ribeirão Preto / SP), que acaba de mudar de um bairro de classe média-alta,
a Lagoinha, para o condomínio Santa Ângela, fala da insegurança do bairro tradicional
em oposição à segurança do condomínio:

(C)- E entre morar em um bairro comum e em um condomínio, quais são as
diferenças? As vantagens e as desvantagens?

(P)- É, a desvantagem, por exemplo, da Lagoinha e bairros assim, era muito
pedinte, era muita gente tocando a campainha o dia inteiro, vendendo saco de

                                                
2 “(C)” refere-se à pesquisadora, Cristiane Dacanal. As demais iniciais representam os entrevistados
correspondentes, como “(M)” refere-se a Márcia.
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lixo, vendendo de tudo né, ou então pedindo mesmo, pedindo emprego,
pedindo... muita coisa; e um pouco assim, de falta de segurança, durante o dia,
durante a noite , a gente chegar em casa, entrar na garagem e ficar sempre
atento, né. Aqui por exemplo, estes aspectos aí, de gente batendo né, ninguém
bate aqui.

Tuan (1980, p. 286) afirma, em relação aos símbolos de paraíso, que:

Certos ambientes naturais têm figurado de maneira proeminente os sonhos da
Uchumanidade de um mundo ideal: a floresta, a praia, o vale e a ilha. A
construção do mundo ideal é uma questão de remover os defeitos do mundo
real. A geografia fornece necessariamente o conteúdo do sentimento topofílico.
Os paraísos têm uma certa semelhança familiar porque os excessos da
geografia (muito quente ou muito frio, muito úmido ou muito seco) são
removidos. Em todos eles abundam as plantas e animais úteis e amigos do
homem.

O que a propaganda pretende na divulgação de condomínios é remover os
problemas ambientais urbanos, recriando a imagem de um meio ambiente adequado às
necessidades e conforto humano, adaptado aos interesses das classes abastadas, e
cumprindo o idealismo de um lugar sonhado.

Áreas Verdes e de Lazer

O destaque da natureza presente em condomínios é também muito abordado em
materiais de propaganda, bem como nas entrevistas:

Para pessoas que valorizam natureza, espaço e segurança.
(Condomínio Paineiras, Ribeirão Preto/SP);

Aqui você abraça a natureza.
(Condomínio Ecovila Santa Branca, Terezópolis/GO);

Quiosques integrados a área verde com 7.800 m2 ideal para caminhadas.
(Condomínio Residencial Jequitibá, Ribeirão Preto/SP);

Compre seu terreno que você já aproveita este verão no clube.
(Condomínio Reserva Busca Ville, km 8 da Estrada do Coco/BA);

O Recanto dos Pássaros é um condomínio fechado de casas, com lindo bosque,
onde você e sua família podem desfrutar de uma brisa suave ao amanhecer e
sentir os primeiros raios de Sol que fazem brilhar as gotas de orvalho no canto
doce dos pássaros.

(Condomínio Residencial Recanto dos Pássaros, Aparecida de Goiânia/GO)

Nos relatos, presenciamos sentimentos biofílicos e hidrofílicos (KELLERT &
WILSON, 1993). Márcia (29 anos, casada, estudante universitária, habita dois anos e
meio do Condomínio Estação Primavera, em Ribeirão Preto / SP) associa qualidade
ambiental ao verde, comenta sobre a temperatura mais amena do lugar, embora não
tenha consciência ambiental em relação a alguns problemas, como o das enchentes do
Ribeirão Preto:

(C) - E o que você gosta no condomínio, quais as qualidades ambientais que
você encontra aqui?
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(M) - Verde... Aqui eu gosto bastante porque tem recuo com grama. É legal, têm
árvores, é bem gostoso. As pessoas gostam muito. É por causa do verde, faz
bem. Aqui não faz tanto calor, não têm prédios para segurar o calor. Às vezes a
gente sai com blusa e na cidade está mais quente. Também não tem tanta
poluição dos carros que é menor. O rio não é muito favorável, porque quando
chove inunda... Mas tem um cheiro de eucalipto de manhã.

As propagandas de condomínios seduzem os futuros habitantes através de
ilustrações ou fotos-montagem de um espaço arborizado e cercado de áreas verdes. Tais
imagens, que produzem a imagem mental de um “lugar verde”, e são representações do
ambiente no futuro, utilizando uma vegetação adulta e abundante. A expectativa da
execução do projeto paisagístico e o sentimento biofílico podem ser observados na
entrevista de Pedro, que confia na responsabilidade da construtora em cumpri-lo:

(C) - E em relação à qualidade das áreas verdes, o que o senhor acha?

(P) - Então, a Lagoinha (bairro que morava) eu gostava, gosto muito daquele
bairro, porque é muito arborizado, tem aquelas avenidas, todas arborizadas,
agora aqui a gente vê que a própria construtora tem esta preocupação, que foi
uma coisa que a gente gostou muito, porque você vê, no Santa Helena
(condomínio próximo que foi feito pela mesma construtora) é tudo muito bem
cuidado. Então, agora eles estão fazendo esta avenida aqui que vai ter duplo
acesso, o parque vai subir e o parque de lá vai descer, então né, já se
preocuparam em plantar diversas mudas, aqui na nossa parte também, porque
eles têm cuidado desta parte sim. Inclusive dentro do Santa Helena, né, há um
bosque logo na entrada ali, todo preservado, tem macaquinho, tem diversos
animais lá, e aqui eles prometem fazer também , aqui, neste alto aqui, quando
tudo estiver pronto, todas as casas entregues e eles querem fazer um bosque, só
que não vai ser natural como aquele...

(Pedro, 65 anos, Ribeirão Preto/SP. jul. 2003)

A associação do prazer que a natureza traz ao Homem, também é colocada em
propagandas, que utilizam imagens e frases evocando a liberdade, tanto de crianças,
quanto da família, como observa-se na figura 2.

Figura 2: Ilustração da área de lazer do condomínio San Remo Villagio, Ribeirão
Preto/SP: As crianças junto à família, em liberdade.

Disponível em: <http://www.sistemafacil.com.br/ENGENHARIA/Emp035.htm>.
Acessado em: 13 maio 2004.
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Em muitos casos o projeto ilustrado, apresentado aos futuros habitantes,
corresponderia à imagem do lugar muitos anos depois, gerando uma expectativa aos
compradores. Em outros, o exterior do condomínio é apresentado com muito verde e
baixa densidade construtiva, mas não se responsabilizam pela efetividade desta
ambiência. É o caso do condomínio San Francisco Village, em Ribeirão Preto/SP, onde os
habitantes estão insatisfeitos com um novo prédio de apartamentos construído próximo
do local. Os habitantes acreditavam que haveria somente áreas verdes do lado de fora
do condomínio, como fora apresentado nas ilustrações de venda.

Em suma, o sentimento biofílico dos habitantes tem facilitado a sedução para
vendas de imóveis através de imagens ou frases que valorizam elementos naturais. Estas
ilustrações geram expectativas e influenciam na percepção do meio ambiente,
favorecendo a construção da imagem de “lugares verdes”.

Privacidade e Espaciosidade

A segurança em um condomínio horizontal não se refere apenas à violência e ao
crime da cidade, mas também ao cuidado com os filhos, ao conhecimento dos habitantes
que farão parte do círculo de amizades da família, e outros aspectos associados à
liberdade e espaciosidade (TUAN,1983).

A propaganda do condomínio Jardins Paris, em Goiânia / GO, associa a
liberdade à presença de elementos naturais no condomínio, que é um espaço tratado
como um quintal residencial, remetendo-se à vida urbana tradicional da cidade em
tempos anteriores. De forma semelhante, a futura moradora do mesmo condomínio,
Cláudia (42 anos, Goiânia/GO. dez. 2003), acredita que as crianças terão mais
liberdade dentro do residencial:

Natureza no seu quintal
só no Jardins você cria seus filhos com liberdade.
Morar no Jardins é ter a natureza no seu quintal.

Trecho de propaganda do condomínio Jardins Paris.
Fonte: site do Jardins Paris e Atenas.

Disponível em: <www.jardinsparisatenas.com.br/fgr.asp>
Acessado em: 21 abr. 2004.

(Cl) - Antigamente a gente brincava na rua, andava de bicicleta, agora como
vamos deixar estes meninos na rua? O condomínio trás tranqüilidade com a
segurança.

(Cláudia, 42 anos, Goiânia/GO, dez. 2003)

O Condomínio Estação Primavera também utiliza a palavra liberdade, associada à
vegetação, ao constituir a imagem do condomínio, como ocorre no folder de venda
abaixo:
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Figura 3: Capa do folder de divulgação do condomínio Estação Primavera,
Ribeirão Preto/SP: Bem-Vindo à liberdade.

Fonte: Dacanal (2004)

A liberdade e a segurança relacionam-se à relação entre os habitantes do
condomínio. Sabe-se que são famílias que têm mais ou menos o mesmo o padrão
socioeconômico. A respeito da retomada das relações de vizinhança, ela também é um
fator que promove a imagem dos condomínios horizontais retomando o sentimento de
liberdade e intimidade entre vizinhos que ocorriam em algumas décadas passadas, nas
pequenas cidades. Também é uma reação à vida sem privacidade e em espaços mínimos
que ocorre em apartamentos, conforme observamos na reportagem Novos Moradores,
na revista AlphaVille (2004):

O resgate do convívio entre pessoas da vizinhança é um dos aspectos que mais
chamam a atenção do geólogo José Alfredo Guimarães de Sá em Alphaville
Flamboyant. ‘É muito diferente da realidade de um prédio de apartamentos onde
só encontramos – isso quando encontramos – o nosso vizinho rapidamente no
elevador. Muitas vezes nem sabemos quem mora ao lado’.(...) ‘AlphaVille
Flamboyant reúne uma séria de qualidades que outros empreendimentos
semelhantes não têm”, afirma. Entre as diferenças mais importantes ele cita a
facilidade de acesso ao centro da cidade, a segurança no interior do
empreendimento, o conforto e a beleza do paisagismo’.

Barboza (2004), na reportagem “A Vida nos Condomínios Horizontais”, no jornal
A Cidade, de Ribeirão Preto / SP, também destaca a convivência entre vizinhos como um
dos objetivos de habitar um condomínio. Segundo o entrevistado Ferreira, engenheiro e
diretor geral do Sindicato da Indústria e Construção Civil, “os condomínios horizontais
vêm resgatar a convivência entre famílias”. Barboza finaliza afirmando “É o ressurgimento
das antigas vilas, trazendo costumes como mesas e cadeiras à porta das casas para
longos bate-papos nos fins de tarde”.
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O sentimento de privacidade e espaciosidade é comum entre ex-moradores de
edifícios de apartamentos que optaram pelos condomínios horizontais. João (47 anos,
casado, sem filhos, funcionário público, habitante do condomínio vertical Ilha de Bali em
Ribeirão Preto /SP e comprador de um lote no condomínio Colina do Sabiá na mesma
cidade), explicita as vantagens do condomínio horizontal em relação ao vertical:

(J) - É, o motivo do terreno no condomínio é que, primeiro, o terreno e não uma
casa no condomínio, é que com o terreno você pode construir a casa no seu
gosto; e o segundo, e que mais pesou mesmo, foi que um condomínio de casas
tem todas as vantagens de um condomínio de apartamentos e não tem as
desvantagens de um condomínio de apartamentos, de um condomínio de
prédios.

(C) - E que tipo de desvantagens?

(J) - Hall comunitário, garagem comunitária, elevador... Eu acho que a gente tem
muito pouca privacidade, num prédio, ao passo que no de casas você tem a sua
garagem, o seu hall, a sua entrada, a sua porta, a sua casa, a sua área de
lazer...

Portanto, a vida em condomínio é divulgada pela propaganda como um retorno à
vida tranqüila das pequenas vilas, cujo sentimento de privacidade une-se à retomada das
relações de vizinhança, graças aos espaços mais amplos, tanto em relação a casa,
quanto aos espaços de lazer comunitários.

Status Social

Algumas frases e imagens de propagandas sugerem que o condomínio
proporciona status social, já que valorizam a privatização dos espaços de lazer, a
segurança privada, a tecnologia construtiva, e a facilidade de acesso aos shoppings
centers e outros serviços utilizados pelas classes mais altas, transformando-os em
elementos que proporcionam distinção social.

O clube como grande centro de atração, define os espaços para o convívio de
toda família.
(AlphaVille Housing Flamboyant, Goiânia / GO, cuja propaganda apresenta em
seguida o que o condomínio oferece como lazer: quadra de tênis, de peteca e
poliesportiva, solarium com piscina semi-olímpica, de biribol e infantil, spa,
playground, fitness center com equipamentos de ginástica, sala de repouso e
sauna, salão de festas e churrasqueira);

O privilégio de morar com conforto, liberdade e segurança num condomínio com
a mais moderna tecnologia.

(Condomínio San Francisco Village, Ribeirão Preto/SP).
Nova Ribeirão, um bairro que já nasce ao lado de tudo
que você precisa para viver bem em Ribeirão Preto.

(Condomínio San Remo Village, Ribeirão Preto/SP).

Assim como as propagandas colocam em evidências tais elementos de distinção,
os entrevistados sentem-se privilegiados socialmente por habitarem condomínios. A
presença de áreas de lazer no condomínio proporciona status aos habitantes, que as têm
como propriedade, mesmo que eles próprios nem sempre usufruam destas áreas. Elas
também podem retratar a luxuosidade do condomínio: quanto mais equipamentos de
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lazer e mais áreas verdes, maior o conforto proporcionado pelo condomínio, visto como
mais luxuoso.

As relações pessoais entre vizinhos com um mesmo poder econômico e valores
culturais/morais, também promovem aos habitantes um sentimento de status social, bem
como de segurança territorial.

Além disto, a dependência do carro para acessar outros espaços da cidade, dada
a localização da maioria dos condomínios em regiões suburbanas, também pode
representar distinção social, conforme Macedo (2001, p. 339), para quem o carro é um
“poderoso símbolo de status, seguramente o mais importante ícone da civilização
contemporânea”. Assim, ilustrações de guaritas com carros luxuosos adentrando o
condomínio são muito comuns, como pode-se observar no panfleto da figura 3.

Figura 3: Panfleto de divulgação do condomínio
“Parque Belvedere”, Rio Preto/ SP.

Fonte: Dacanal (2004)

Portanto o status social corresponde à satisfação pessoal do indivíduo por
pertencer a uma classe social que considera satisfatória em termos econômicos e
culturais, conferindo-lhe certa superioridade em relação à maioria da população.
Favorece a auto-estima e o reconhecimento do indivíduo na coletividade. A auto-
realização é relativa, pois depende da situação socioeconômica e cultural que o indivíduo
pertencia anteriormente e também daquela que almeja pertencer. Em geral, habitar um
condomínio significa ter uma condição econômica favorável e estável, embora haja ainda
uma hierarquia entre os condomínios, considerados mais simples ou mais luxuosos.
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MICROCOSMOS IDEAIS

O sonho humano de dominar a natureza, de fazer surgir a vida e controlar a
morte, de transformar o mundo em sua função de modo que tudo se torne prático e
possa se prolongar o tempo: a utopia expressa o desejo do Homem de superar os
desafios da natureza  na tentativa de criar um mundo que satisfaça plenamente as
necessidades humanas. Contrariamente ao conceito de habitar, feito por Heidegger
(1994), no qual o Homem considera a Natureza terrena um lar a ser por ele cuidado, a
utopia fortalece o sonho humano de superar qualquer desafio ou problemática ambiental
na criação cidades e sociedades perfeitas, conforme aponta Lacroix (1994) citado por
Baumont & Huriot (1997).

Desta forma, o utopista urbano concebe a cidade segundo um microcosmo, cujos
elementos da natureza se subordinam ao ideal humano. Para que este ideal se satisfaça,
o microcosmo da utopia urbana é conferido por um território limitado, por uma
sociedade regida por normas de conduta e por uma população limitada em número, de
modo que se possa estabelecer o controle de sua totalidade. Assim, enquanto o habitar
envolve o espaço escuro por sua imensidão e pelas forças indomáveis da natureza, a
utopia urbana reside no espaço claro, conhecido e controlado pelo Homem, explicado
por Bettanini (1982, p.116):

O ‘espaço claro’ é o território preciso, natural, não problemático, onde eu
condivido com os outros tudo aquilo que nele se encontra; é o espaço ‘de
domínio público’, socializado. O ‘espaço escuro’, obscuridade entendida como
ausência de luz, não se estende diante de mim, ‘me envolve, me aperta, até
penetra em mim.

O espaço claro é conhecido, explícito e de domínio público, enquanto o espaço
escuro é misterioso, desconhecido, mas curioso e envolvente. Neste sentido o espaço
extrapola seu sentido físico, dimensional e se desloca para o nível metafórico, semântico,
concebido a partir da percepção.

Envolta de incertezas que a colocam fora do discurso científico, mas ao mesmo
tempo permite o questionamento da realidade urbana, a cidade ideal possui um ponto de
inflexibilidade: se a urbe é o produto espacial da vida em sociedade, possuindo uma
diversidade de espaços e lugares construídos por seus habitantes e por eles vivenciados
diferentemente, como poderíamos esboçar uma cidade em que as construções e os
Homens estariam limitados por leis? Conjuntamente a esta espacialização teríamos um
Homem padrão, cuja percepção e inferência espacial teriam de ser únicas, bem como
seu pertencimento social, econômico e cultural, e somente deste modo a cidade seria
controlada. Não teríamos mais a essência da paisagem urbana porque não mais haveria
a ação humana espontânea na transformação do espaço.

Assim, tanto nas cidades utópicas quanto nas cidades planejadas seguindo um
ideal, os Homens são vistos como indivíduos estandardizados, seguem regras de conduta
simplificadas e constituem organizações sociais pouco diferenciadas. A sociedade
funciona dentro de um mundo atemporal, dentro de uma estabilidade e equilíbrio que
não pode se modificar por choques externos, afirmam Baumont & Huriot (1997).
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Tais autores definem dois tipos de cidades que se assemelham: a utópica e a
microeconômica, ou seja, que possui sua economia fechada e inerte a perturbações
externas. Em ambas os valores humanos são reduzidos, não há distinção de preferências
ou sonhos. Na cidade microeconômica os indivíduos diferenciam-se às vezes em função
da renda, raça e emprego ou desemprego, e não por suas percepções e interpretações
ambientais. Ele é consumidor do solo urbano, não havendo distinção entre o
empreendedor imobiliário, que se ausenta da teoria, e o residente da cidade, que não
negocia.  Na utopia urbana há o abandono de toda individualidade, substituída pela
uniformidade de comportamentos que revelam uma visão angelical e irrealista da
dinâmica social, na qual se prega a igualdade, justiça, solidariedade e coletividade. Tudo
é previsível na cidade utópica, porque a escolha não existe. Todos os detalhes de
arquitetura, sociedade e família são previstos, para garantir a realização do ideal. Para
funcionar, a cidade utópica e a microeconômica são atemporais, fixadas em um presente
imutável.

Como expressa Tempia (1969), o nascimento das cidades tem por trás uma
idealidade, proposta pela vontade de uma autoridade, de um urbanista ou de um
utopista. Deste modo, sempre existiu e sempre irá existir o mito da cidade ideal,
aproximando os pensamentos utópicos de regras que possam operacioná-los, buscando
sua concretização. E quando comercialmente tratamos da arquitetura e do urbanismo
contemporâneo, divulga-se a idéia de lugares ideais, facilitando-se as vendas no
mercado imobiliário.

De acordo com os relatos de habitantes de condomínios contrapostos a textos
retirados de materiais publicitários, observa-se que a imagem do condomínio é
incorporada antes mesmo do indivíduo habitá-lo. Há uma expectativa gerada em torno
das propagandas que convencem o futuro habitante de uma imagem positiva em relação
ao ambiente. Os elementos que compõem esta imagem proporcionam a topofilia e
biofilia dos habitantes para com o lugar (KELLERT & WILSON, 1993; TUAN, 1980),
sendo comuns entre os habitantes e também presentes nos materiais publicitários.

Se a imagem do condomínio trazida pelo marketing é incorporada pelos
habitantes na composição de seu significado, podemos também afirmar que esta imagem
se transformaria na imagem do espaço real a partir do momento em que se habita o
condomínio - a primeira imagem não deve ser a mesma que a segunda, a partir do
momento em que o lugar é vivido e passa-se a atribuir valores pessoais a ele. Quando se
vivencia o condomínio confirmam-se as qualidades intrínsecas a sua imagem, ou nega-se
estas qualidades, ou ainda, o indivíduo permanece em seu estado perceptivo fantasioso,
aceitando a imagem que lhe fora dada.

Na propaganda, o condomínio é apresentado como um microcosmo, um território
controlado, onde sabe-se quem o habita, ou presume-se conhecer, e há um sistema
defensivo contra o que vem de fora: desde a violência quanto à qualidade paisagística,
incluindo a percepção das divergências econômicas expressas nas diversos territórios
urbanos. A natureza também é controlada e prevalece o conforto humano, que
atualmente está facilitado pela utilização da tecnologia. Em suma, pode-se afirmar que os
condomínios horizontais fazem parte da evolução de um sonho humano, dentro da
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utopia urbana, criando-se homens-padrão, com necessidades-padrão e dentro de uma
paisagem que pode ser padronizada e repetida.
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