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Resumo:

Entre as tendências dominantes na dinâmica atual das cidades mundiais está o aumento da auto-
segregação  das  camadas  de  média  e  alta  renda  e  a  proliferação  de  condomínios  fechados,
fortificados e protegidos, onde essas camadas vêm se refugiando em busca de segurança e qualidade
de vida. O presente trabalho analisa este fenômeno, com base em uma pesquisa realizada na Região
Metropolitana de Salvador  (RMS).  Nessa região,  os  condomínios  fechados surgiram de antigos
conjuntos habitacionais e loteamentos privados da década de 1970 e 1980. Esses empreendimentos
se direcionavam paras as camadas médias, especialmente assalariados, que buscavam ter acesso à
casa própria e ter mais qualidade de vida, propiciada pela distância do centro urbano e pelo contato
maior com a natureza. Oferecer mais liberdade, autonomia, espaço e opções de lazer para os filhos
era um dos elementos centrais nesse contexto. Esses empreendimentos não nasceram fechados, e
vão ganhando essa condição ao longo da década de 1980. A partir da década de 1990, contudo,
novos empreendimentos surgem, já como condomínios fechados e incorporados pelo mercado, que
valoriza  através  de  peças  publicitárias  a  moradia  em locais  protegidos,  seguros  e  monitorados.
Nesse novo contexto, alteram-se o perfil dos moradores, agora também setores das camadas mais
altas, e a motivação para se morar nesses espaços. Associados a elementos relativos à qualidade de
vida  (tranqüilidade,  estrutura  privativa  de  lazer,  e  principalmente  morar  numa  casa)  cresce  a
importância do componente da segurança, de modo que a proliferação de condomínios fechados na
RMS passa se configurar como um afastamento dos problemas urbanos, uma busca de tudo aquilo
que  os  moradores  acreditam não  mais  poder  encontrar  na  cidade.  Desse  modo,  a  análise  dos
condomínios fechados na RMS permite inferir que, ao mesmo tempo em que eles são a expressão
da crise dos espaços públicos, ao propiciar “soluções” individualistas e privatistas, reafirmam ainda
mais aquela crise, contribuindo para o fim de um modelo de cidade moderna, que se pautava nos
espaços públicos, abertos e plurais, na diversidade e na heterogeneidade.
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