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Resenha  RECONFIGURANDO A SEGREGAÇÃO RESIDENCIAL

| por Eleusina Lavôr Holanda de Freitas

BARRIOS CERRADOS EN SANTIAGO DO CHILE: 
ENTRE LA EXCLUSIÓN Y LA INTEGRACIÓN RESIDENCIAL
de Francisco Sabatini, Gonzalo Cáceres (Ed.). Chile: Lincoln Institute of Land 

Policy, Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Geografia, 2004. 307p.



RECONFIGURANDO A SEGREGAÇÃO RESIDENCIAL

O livro aborda a tese de que há uma mudança no padrão de segregação de nossas cidades.

Há um retrocesso da segregação residencial na grande escala espacial e um aumento da

segregação residencial na pequena escala por meio da proliferação de bairros fechados em

áreas periféricas.

As elites que anteriormente se concentravam em bairros vizinhos, formando o que

o autor chama de “cones de alta renda” (um vetor residencial nobre que concentrava a

população de maior renda da cidade), hoje passam por um processo de dispersão, em bair-

ros fechados que surgem em setores inesperados, perto de áreas pobres e desvalorizadas.

Há, portanto, uma redução das distâncias físicas entre ricos e pobres

Para justificar sua tese, os editores Francisco Sabatini e Gonzalo Cáceres apresentam

em seu livro uma compilação de onze artigos, redigidos por jovens pesquisadores chilenos.

Divergindo da opinião de grande parte dos urbanistas, acreditam que essa nova

forma urbana dos bairros fechados traz reflexos positivos ao aproximarem ricos e pobres.

Argumentam que a localização de bairros fechados em contextos urbanos menos valoriza-

dos atrai melhorias urbanas para as classes de menor renda. 

O livro explica a ruptura morfológica do padrão de segregação residencial a partir

das mudanças estruturais ocorridas no mercado imobiliário. A mudança na forma de

incorporação imobiliária e o aparecimento da figura do promotor imobiliário desagrega-

ram a função dos antigos agentes, pois este último organiza todas as ações: escolha do ter-

reno, o projeto, o marketing, o financiamento e a comercialização. Em busca da maximi-
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zação da renda da terra, o promotor passa a comandar toda a operação imobiliária e sur-

gem os megaprojetos para a classe média. O promotor imobiliário compra terra barata e,

por meio do bairro fechado, valoriza-a obtendo altos lucros.

A mudança nos padrões de consumo é também fator indutor desse processo de

transformação urbana, pois o mercado imobiliário tem necessidade de inovação de pro-

duto, nos extratos mais altos de demanda.

Bairros fechados são signos de distinção social, onde apenas iguais são permitidos e

os acessos são controlados. Independem, portanto, do status do entorno para se estabele-

cerem, podendo estar localizados em qualquer porção do território. No Chile, as razões

principais para morar em bairros fechados situam-se na relação preço-qualidade da mora-

dia, na boa rentabilidade do investimento econômico e no acesso a bens públicos que não

estavam ao alcance individual, como meio ambiente, equipamentos esportivos, segurança. 

Os geógrafos chilenos defendem a tese da redução da escala da segregação e acre-

ditam ser esse um efeito positivo dos loteamentos fechados. Esses se localizam mistura-

dos a tecidos urbanos mais carentes, o que traz uma positiva demanda de mão-de-obra pa-

ra a realização de serviços, abrindo oportunidades de trabalho para serviços domésticos:

empregadas, jardineiros, piscineiros, seguranças, dentre outros. Ao se aproximarem de

áreas pouco urbanizadas, os bairros fechados trariam melhorias na infra-estrutura urbana

e desenvolvimento urbano, na medida em que atrairiam a implantação de equipamentos

de comércio e serviço de melhor qualidade em suas proximidades.

A possibilidade de implantação de tais empreendimentos em áreas mais populares,

entretanto, faz que o preço da terra, na cidade como um todo, aumente de valor. Há, assim,

a propagação espacial da especulação de terras nessas cidades, contribuindo para a expul-

são dos pobres da cidade como um todo. 

Em suma, a dispersão espacial dos bairros fechados, um fenômeno que tem efeito posi-

tivo sobre os pobres, associada à redução da escala da segregação, está gerando ao mesmo

tempo seu oposto: a segregação de novas famílias pobres, (ou que estão adquirindo uma casa

pela primeira vez) numa escala de segregação ampliada de alcance regional. (Sabatini)

Efeitos perversos do modelo são também apontados no texto de Roitman, que des-

taca o fenômeno da “automarginalização” por parte das classes média e alta que buscam

morar junto de seus iguais, caracterizando um retrocesso do espaço público e o surgimen-

to de enclaves de uso restrito. 

O texto de Pauline Stockins destaca que 

uma nova periferia se consolida, com a propagação de estruturas urbanas “auto-referentes”.

A rua que havia perdido sua função social, perde agora também sua função de circulação, com

traçados confusos e inconclusos, imersa dentro de territórios exclusivos para quem o habita
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e invisíveis para todo o resto dos cidadãos. Neste contexto, a moradia desaparece como proje-

to arquitetônico, inserida dentro de um projeto urbano maior: o projeto imobiliário. 

O livro destaca a formação de uma nova indústria, a “indústria imobiliária”. Essa

indústria tem como principal função gerir o empreendimento, subcontratando projetos,

obras e realizando o financiamento e a comercialização dos imóveis. Tem como princípio

a “produção em série, com tipologias padronizadas, variáveis de acordo com o padrão

socioeconômico do público alvo e preço de venda”.

A produção em série tem como condição a construção de um número significativo de

unidades, de maneira que se obtenha economia de escala em sua implementação, tanto

pelo tamanho produzido como pela produtividade dos modelos em série. (Pauline Stockins)

Essas empresas ganham na quantidade e necessitam para isso de grandes glebas

para a implementação desses projetos. Normalmente grandes propriedades são encontra-

das apenas na periferia das grandes cidades. Essas terras deverão ser adquiridas antecipa-

damente e, portanto, não poderão onerar a empresa com pagamento de tributos urbanos,

deverão, portanto, ser “terras rurais”, onde a especulação poderá ter lugar. 

Muitos são os autores que tentam explicar as razões pelas quais cada vez um maior

número de famílias busca o loteamento fechado. O livro Barrios cerrados comenta algu-

mas das hipóteses levantadas por diversos pesquisadores em todo o mundo. 

As hipóteses seriam: 

A segurança e o medo do crime

Mike Davis e Teresa Caldeira são os principais defensores dessa tese. Low baseia

sua investigação no discurso do medo. Entretanto, o que se observa é que o desejo de segu-

rança é, na verdade, “o argumento que legitima e racionaliza estratégias de exclusão social

baseadas em classe social e segregação residencial” (Low, 2000).

Eficiência

O discurso da eficiência da gestão condominial se contrapõe ao descaso das

administrações municipais em garantir qualidade aos serviços públicos básicos (Fold-

vary, 1994).

Fatores econômicos

A população acredita que adquirir um imóvel residencial em um loteamento fecha-

do significa valorizar o investimento financeiro, enquanto que em bairros abertos os imó-

veis tendem a desvalorizar-se.

Busca da vida rural

“Os bairros fechados aparecem como um sentimento antiurbano existentes nas

classes médias e altas” (Lacarrieu & Thuillier, 2001). Viver em contato com a natureza traz

uma sensação de tranqüilidade. Com as novas tecnologias da comunicação digital é pos-
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sível, para uma parcela da população, mudar seu modo de vida, e empregar melhor seu

tempo livre (Janoschka, 2002). 

A natureza é pensada como uma representação, como um quadro que se coloca

na parede e se observa, mas com o qual não se estabelece relação ou interação, além do

gosto estético.

Ao final do livro, Sabatini apresenta uma metodologia para “medição” da escala

de segregação, trazendo uma leitura sobre os principais problemas metodológicos da

experiência de Massey y Denton, relacionados com as áreas de medição e com o índice

de dissimilaridade.

Conceitua a segregação como disposição espacial aglomerada de grupos sociais.

Propõe avaliar os efeitos urbanos do aumento da segregação a partir da contribuição

que essas intervenções tenham em agravar determinados problemas para uns e atenuar

para outros.

O livro contribui para analisarmos o fenômeno dos bairros fechados, condomínios

fechados, ou o que chamamos de loteamentos fechados, a partir de um novo enfoque,

considerando aspectos sociais e econômicos decorrentes de uma transformação que se

dá não apenas na dimensão urbana, mas principalmente como processo de transforma-

ção socioeconômica. 
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