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     A crescente financeirização em torno das cidades tem interferido em diversas camadas da sociedade e
colaborado para o sucateamento dos direitos essenciais, como a habitação. A maior parte dos empreendimentos
destinados à Habitação Social no Brasil acabam por estimular os interesses do mercado imobiliário e culminam
em projetos que apresentam baixa qualidade construtiva e arquitetônica, falta de infraestrutura urbana,
implantação em áreas ambientais, periféricas e desconectadas do tecido da cidade. Além disso, esses projetos
perpetuam o conceito de habitação sintetizado na ideia de produto, quando a habitação engloba os conjuntos de
moradia numa rede de serviços e a dinâmica social estabelecida entre os espaços. Ademais, configura-se como
elemento estruturador da cidadania. Este trabalho tem por objetivo identificar em que medida houve a
superação dos modelos habitacionais sociais do passado na produção dos projetos mais recentes. Para o estudo
de caso, foram selecionados os empreendimentos de Cidade Tiradentes de 1984 e o Jardim Bassoli de 2013,
correspondentes pela situação escalar e de produção. A análise pretendida perpassa três escalas que constituem
o espaço do morar, isto é, a unidade, o bairro e a cidade.

     A periferia, espaço refém da hierarquia urbana (SANTOS,1987) , é
esquecida a partir desta ideia de escalonamento e ao passo que a
população cresce exponencialmente. Observa-se que cada vez mais as
camadas política e econômica trabalham em conjunto para reforçar a
produção da desigualdade dentro da cidade e por consequência,
obtém-se a contraposição de valores que culminam na dilapidação dos
direitos básicos e na subjugação dos mesmos aos interesses
econômicos vigentes. 
      O produto dessa distorção é a financeirização maquiada como
política habitacional, que foi testada ainda no século passado, quando
houveram as tentativas de crédito que facilitavam o autofinanciamento
de habitações por meio das cadernetas de poupança e recursos do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) através do Banco
Nacional de Habitação (BNH), durante a ditadura militar. Porém,
políticas com esse caráter continuaram a existir ou melhor, foram
reinventadas  como é o caso do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV), que já nos anos  2000, tinha como premissa o acesso à casa
própria popular.
     Isto posto, as metas para este projeto de pesquisa, conforme o
cronograma, consistem em: 1 - Fundamentação Teórica - Revisão
Bibliográfica sobre os conceitos macro que englobam o tema; 2 -
Entender os antecedentes e influências na produção de habitação social
em São Paulo; 3 - Contextualização das dinâmicas em que os projetos
foram constituídos; 4 - Estudo de caso 1 - Cidade Tiradentes; 5 - Estudo
de caso 2 - Jardim Bassoli; 6 - Organização e tabulação de dados. 7.
Análise e discussão dos resultados. 8. Identificação de pistas e
tendências. Apresenta-se a seguir uma síntese de tais atividades. 
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JARDIM BASSOLI
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      Um dos três maiores empreendimentos advindos do PMCMV no município de Campinas, está localizado a
cerca de 20km do centro do município.  O acesso principal ao empreendimento se dá pela Avenida John Boyd
Dunlop, até ser conectada à Estrada Municipal - Campinas 268 que a oeste leva até a Rodovia Jornalista Francisco
Aguirre Proença, também conhecida como Campinas - Monte Mor. Ao sul, o bairro faz divisa com terras
desocupadas que fazem fronteira com o Rio Capivari(Imagem 3).
     Foi projetado e construído por uma das construtoras que é parte do grupo Odebrecht, a Bairro Novo. Tem área
total de 315.444,78 m², abriga 133 prédios distribuídos em 23 condomínios residenciais, totalizando 2.380
apartamentos. Foi realizado em 6 fases. “A primeira etapa do residencial foi concluída em dezembro de 2011 e
foram entregues 440 apartamentos. Em setembro de 2012, a sexta etapa do projeto foi concluída e 360
apartamentos foram entregues. O valor total da obra chega à casa dos R$ 120,9 milhões, provenientes do Governo
Federal e da Prefeitura de Campinas" TATAGIBA et al. (2013)
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CIDADE TIRADENTES

     Dentro da maior metrópole brasileira encontra-se um território tão complexo quanto. A Cidade Tiradentes foi
por anos um dos maiores “bairros dormitórios” da América Latina. Os bairros dormitórios são localidades
geralmente muito distantes da centralidade principal de uma cidade, em suma para abrigar a classe
trabalhadora. Fato que gera diversos transtornos para a população que habita esses lugares, já que usualmente é
uma população de baixa renda que não possui muita oportunidade. Além disso, a distância da zona central
implica em outras grandes problemáticas, como a baixa oferta de emprego, a infraestrutura precária, falta de
acesso a serviços públicos, etc.
      Cidade Tiradentes é um dos 97 distritos que constituem o território da cidade de São Paulo. Está localizado há
aproximadamente 35km do marco zero da cidade (Figura 1), faz divisa com os distritos Iguatemi ao sul, José
Bonifácio a oeste, Guaianases ao norte, além dos municípios de Ferraz de Vasconcelos e Mauá a leste. O distrito é
composto por 10 conjuntos habitacionais (Figura 2) e 25 bairros, são eles: Barro Branco, Castro Alves, Dom
Angélico, Fazenda do Carmo, Gráficos, Inácio Monteiro, Jardim 3 Poderes, Jardim Maravilha, Jardim Pérola, Jardim
Souza Ramos, Jardim Vitória, Morro Disso(Ferroviários), Prestes Maia, Santa Etelvina I A,Santa Etelvina II A, Santa
Etelvina III A, Santa Etelvina IV, Santa Etelvina VII A (Setor G), Santa Etelvina II B, Sítio Conceição, Sítio Paiolzinho,
Vilma Flor, Vila Hortência, Vila Paulista e Vila Yolanda. (Subprefeitura Cidade Tiradentes, 2022)

Figura 1: Localização da Cidade Tiradentes no
município de São Paulo.
(fonte: elaborado pela autora.)

Figura 3: Localização do Jardim Bassoli no município de Campinas. (fonte: Google Maps)

Figura 2: Conjuntos Habitacionais implantados pela
Companhia de Habitação de São Paulo(COHAB).
(fonte: Codeiro (2009), adaptado pela autora.)
Para melhor visualização vide apêndices.
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METODOLOGIA

     Tendo em vista o cronograma de metas, a revisão bibliográfica partiu dos conceitos primordiais que guiam
esta pesquisa que são: O conceito de Habitação de Interesse Social (HIS), o conceito de Cidades Genéricas e a
noção Ampliada do Conceito de Habitação. Sendo assim, em um primeiro momento os encontros entre aluna e
professora foram focados em organizar a metodologia para alcançar o objetivo final que é identificar em que
medida houve a superação dos modelos habitacionais sociais do passado na produção dos projetos mais
recentes. 
     Portanto, foi realizada uma sistemática de pesquisa para seleção de trabalhos, artigos e teses sobre os
conceitos e também acerca da produção das duas unidades de Estudo. Parte dessa busca se deu pelas
ferramentas Google Scholar e o portal periódico CAPES, valendo-se de termos-chave. A pesquisa foi iniciada pelos
nomes dos objetos de estudo. No Google Scholar, o número de resultados para o termo "cidade tiradentes" foi de
33.200, enquanto o termo "jardim bassoli" obteve 420 resultados (Figura 4), o que levou a utilização de outros
termos-chave como: "jardim bassoli periferia"; "jardim bassoli segregação urbana" que obtiveram 75 e 47
resultados, respectivamente. Ao passo que no portal CAPES, em relação a Cidade Tiradentes foi necessário
adicionar a localidade, resultando no termo: "cidade tiradentes são paulo", pois sem essa informação a maior
parte dos resultados tratavam da cidade de Tiradentes em Minas Gerais. Assim foram encontrados 715 resultados
e para o termo "jardim bassoli" foram encontrados 12 resultados. (Figura 5)
     Posteriormente, foram selecionados e tabelados os 30 primeiros resultados, que através dos seus títulos foram
classificados por cores em leitura prioritária, leitura de prioridade média e leitura não prioritária, de acordo com o
nível de proximidade com os objetivos do projeto. A partir disso, foi elaborada uma nova tabela somente com
trabalhos classificados como leitura prioritária. A finalidade foi verificar a compatibilidade por meio da breve
análise dos resumos apresentados, examinando seus objetivos, métodos e palavras-chave (Tabela 1). Também
foram realizadas consultas junto a Secretaria de Habitação e a Companhia de Habitação Popular de Campinas
sobre o material disponível, assim foi possível acessar os protocolos que originaram o Jardim Bassoli. 
     A estratégia adotada para os resultados será exposta a seguir, porém consistiu em tomar como base os
parâmetros organizados no capítulo cinco do sétimo volume do livro Coletânea Habitare, intitulado Construção e
Meio Ambiente. 

Figura 4: Proporção de resultados no Google Scholar. (fonte: Autora)

Figura 5: Proporção de resultados no portal Periódicos CAPES (fonte: Autora)

Tabela 1: Trecho da tabela 1: Análise das leituras prioritárias (fonte: Autora)



RESULTADOS E DISCUSSÃO
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     A partir do estudo do capítulo supracitado, tornou-se possível explorar os conceitos e diretrizes de implantação
para habitações de interesse social baseados nos indicadores de sustentabilidade e de qualidade de vida. 
 Segundo  Kowaltowski et al. (2006), o que define os indicadores de sustentabilidade é a capacidade dos
projetistas de estabelecerem condições ambientais para atender as necessidades presentes, porém sem
comprometer a autonomia de responder às necessidades das próximas gerações.
     Assim, os parâmetros desenvolvidos englobam dois aspectos importantes: a sustentabilidade que, por sua vez,
envolve as etapas de desenvolvimento do projeto, a densidade das construções, taxas de impermeabilidade e
conservação , disposição urbana, microclimas e sistemas viários. E o de qualidade de vida que está relacionado ao
conforto ambiental, ao prezar pelas características térmicas, visuais, acústicas aspectos de funcionalidade do
espaço e qualidade do ar.
     Ao iniciar o método e avaliação do projeto de conjuntos habitacionais devem ser estabelecidas as diretrizes
locais ou parâmetros, que no caso desse estudo foram designadas pelos autores já citados e resultou na
elaboração da tabela ao lado (Tabela 2) que compara a Cidade Tiradentes e o Jardim Bassoli. A comparação foi
elaborada com base na implantação dos conjuntos que correspondem ao Anexo I para o Jardim Bassoli e ao
Apêndice I para a Cidade Tiradentes. 
    O primeiro corresponde a comunidade e segurança,  que inferem confinamento através dos muros com a
finalidade de gerar a desejada sensação de segurança, porém o ideal é que o fechamento não limite a relação
com a cidade, além de levar em consideração o acesso dos visitantes. O segundo parâmetro trata das ruas e do
sistema viário, as calçadas devem ter sido concluídas ainda durante a fase de construção, devem dispor de
sombras sem atrapalhar a circulação de pedestres, carrinhos de bebê e cadeiras de rodas. As entradas para os
conjuntos devem ser controladas, sendo possível a comunicação com as unidades a partir do portão. 
     O terceiro explora a disposição da implantação, que deve ter seus espaços comuns definidos de acordo com os
usos e atividades já exercidos pela população, além de oferecer equipamentos básicos, como cozinha e banheiro.
O quarto parâmetro refere-se as áreas de estacionamento, que devem ser contabilizadas no projeto, uma vez que
veículos são objetos de desejo da população em geral. Devem contar com acesso controlado, vegetação e
sombreamento, abrigos individuais devem ser evitados. O quinto parâmetro discorre acerca dos espaços abertos
públicos, que assim como os estacionamentos devem conter vegetação, sombras e paisagismo, porém evitando
deixar espaços pequenos que não possam ser utilizados como lazer. No mesmo âmbito, o sexto parâmetro prevê
as diretrizes sobre os espaços abertos privados que são semelhantes ao tópico anterior, porém com as
recomendações para que seja um lugar com a visão livre para acompanhar as atividades das crianças e onde não

 exista a possibilidade de construir-se irregularmente.
     O sétimo parâmetro é sobre o projeto de paisagismo, que encarrega o
projetista a pensar na escolha da vegetação pensando nos seus diversos
desdobramentos. Por fim, o último parâmetro diz respeito a arquitetura,
sendo premissas principais a acessibilidade, o descarte correto dos
resíduos, a privacidade e segurança e a consideração em relação às
particularidades do projeto em função das atividades domésticas
exercidas.

Legenda

Excelente Satisfatório Regular Insatisfatório

Tabela 2: Síntese dos resultados obtidos  (fonte:  (Kowaltowski et al. 2006), elaborado pela autora.)
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     Em virtude dos resultados observados através da Tabela 2, conclui-se que é necessário repensar os projetos de
grande porte na habitação de interesse social. A análise dos dois conjuntos estudados revela que, mesmo sendo
implantados em municípios distintos e apesar das diferenças entre si, nenhum dos dois atendeu
satisfatoriamente os parâmetros estabelecidos, o que diz bastante sobre a qualidade da moradia que eles
oferecem.
    Quanto a relação de diferença de período de construção, o conjunto de Cidade Tiradentes tem avaliação
superior ao Jardim Bassoli. Porém, não necessariamente significa que apresenta condições ideais, uma vez que
os parâmetros que chegaram ao nível satisfatório representam comunidade e segurança e estacionamento. No
primeiro quesito a Cidade Tiradentes se destaca por conta da quantidade e qualidade dos muros, enquanto o
Jardim Bassoli possui condomínios que são limitados por telas, em parte já deterioradas, mas nos dois estudos de
caso não há a presença e muito menos o estimulo por parte da implantação de estabelece-las. 
     É preocupante que os níveis satisfatórios sejam atingidos no parâmetro estacionamento em contraponto ao
da arquitetura, por exemplo, pois os estacionamentos atendem principalmente aos veículos e não são pontos de
longa permanência, todavia o parâmetro de arquitetura estabelece premissas fundamentais para a saúde dos
moradores. Portanto, é explícito a necessidade de mudar a forma como HIS vêm sendo construída ao longo da
história brasileira e no caso apresentado, é possível afirmar que os empreendimentos direcionados à população
de baixa renda perderam qualidade construtiva ao longo dos anos.

ANEXOS E APÊNDICES

https://drive.google.com/drive/folders/1vkdlWk9E8diqA5X8SbMvPJuSgZEQudL7?usp=sharing

