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1 APRESENTAÇÃO

Em São Paulo, como nas principais cidades da região metropolitana, a produção

de habitações para o mercado formal tem se caracterizado, cada vez mais, pelo emprego de

investimentos de porte na produção de grandes empreendimentos residenciais,

especialmente nas áreas de menor densidade de ocupação, distantes das regiões de

urbanização já consolidada, onde a disponibilidade de terras ainda é maior. Entretanto, este

tipo de empreendimento imobiliário desenvolvido pela iniciativa privada, que tem se

constituído num importante modelo de expansão urbana, marcando fortemente a feição das

áreas de urbanização recente, diferentemente do caso que será estudado neste trabalho, não

tem apresentado entre suas características a diversidade e a acessibilidade.

Na maioria dos casos, estes empreendimentos imobiliários apresentam uma

série de características comuns, independentemente da sua localização ou da faixa de

mercado a que se destinam. O uso do solo exclusiva ou quase exclusivamente residencial; a

seleção dos moradores por faixas determinadas de rendimentos; e a construção de um tipo

de paisagem marcada pela repetição de soluções padronizadas de vias, lotes e edificações

são algumas das características que criam uma identidade diferenciada destes

empreendimentos em relação ao tecido urbano dos bairros tradicionais. Evitar a diversidade

de usos, a diversidade de porte e de padrão das unidades residenciais e, conseqüentemente,

a diversidade de condições sociais e econômicas dos moradores, parece ser um princípio

adotado na concepção destes empreendimentos.

Evitar o acesso público às áreas internas dos conjuntos é outro princípio que

tem sido adotado na concepção destes empreendimentos. A legislação oferece a base para o

isolamento físico destas áreas por meio das duas possibilidades de enquadramento: o

conjunto residencial multifamiliar ou o loteamento. No caso dos conjuntos residenciais

multifamiliares o isolamento é decorrência da definição legal, pois na sua aprovação não

são gerados lotes, mas sim unidades condominiais associadas a frações ideais do terreno,

não ocorrendo a criação de áreas públicas, e os espaços de uso comum, como as vias de
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circulação e as áreas de lazer, permanecem como áreas privadas em poder do condomínio.

No caso dos loteamentos, embora urríã porcentagem da área total deva ser destinada para

compor o sistema de áreas públicas, incluindo as vias, as áreas verdes e as áreas

institucionais, a legislação prevê a possibilidade dos proprietários, organizados em

condomínio, receberem a concessão de uso das áreas públicas, excetuando-se a área

institucional e parte das áreas verdes, podendo cercá-las e exercer o controle de acesso

sobre elas, devendo, em contrapartida, assumir os custos relativos à sua conservação.

Este trabalho é uma análise da apropriação de um determinado espaço urbano,

um espaço projetado e produzido pela iniciativa privada para oferecer uma solução de

moradia em grande escala. O objetivo do trabalho é estudar o comportamento dos

moradores em relação ao conceito de espaço urbano que caracteriza o conjunto, marcado

pela diversidade e pela acessibilidade, buscando descobrir e registrar as adequações e as

inadequações existentes entre esta concepção de espaço e os anseios e necessidades das

pessoas que dele se apropriam. Como os moradores avaliam o conceito de projeto deste

conjunto? Quais aspectos favoráveis e desfavoráveis são apontados em relação à

diversidade e à acessibilidade que o caracterizam? São estas as perguntas que o trabalho

procura responder.

SANTOS e VOGEL (1985, p. 7) argumentam que os resultados da atividade do

cientista, do planejador, do administrador sobre as cidades começam a produzir efeitos

quando seus projetos deixam de ser documentos e passam a ser realidade. Neste momento

em que são considerados terminados os trabalhos urbanísticos é que eles estão de fato

começando, passando das abstrações estáticas às práticas sociais características do urbano.

"Verificar os seus resultados é essencial à própria manutenção da idéia do urbanismo como

área especial do saber que merece os foros de disciplina acadêmica e de domínio

profissional erudito." (SANTOS e VOGEL, 1985, p. 7). Verificar os resultados produzidos

pelo projeto do Residencial Parque Continental é o objetivo deste trabalho.
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A realização deste trabalho teve várias motivações, dentre as quais destacam-se

duas diretamente relacionadas à própria experiência de vida na metrópole. A primeira

surgiu da oportunidade de haver percorrido variados setores do território de alguns

municípios da região oeste e do próprio município de São Paulo, observando a extrema

diversidade que caracteriza o tecido urbano, com destaque para a paisagem e o ambiente

incomuns, verdadeiramente estranhos ao contexto urbano em que estão inseridos, dos

grandes conjuntos habitacionais e dos grandes condomínios fechados, que apresentam a

dimensão física de um bairro urbano mas que, certamente, podem ser identificados como

algo totalmente diferente de um bairro por qualquer observador atento. A segunda razão

que motivou o estudo surgiu a partir da constatação, verificada por meio da convivência

com pessoas das mais variadas faixas etárias e condições sociais, econômicas e

profissionais, de que muitas delas, especialmente as mais jovens de renda média ou alta,

realmente vivem apenas em circuitos específicos da cidade, desconhecendo completamente

outras faces da complexa realidade urbana de que participam. Despertado o interesse,

algumas leituras relacionadas ao assunto foram responsáveis por confirmar a adoção do

tema deste estudo.

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica que permitiu uma

definição mais precisa do quadro teórico em que o estudo está situado, e que serviu para

embasar as análises presentes no trabalho, a partir do conhecimento das variadas

abordagens apresentadas pelos autores cuja produção está relacionada ao tema.

A seguir foi realizada uma pesquisa documental que contou com a consulta aos

arquivos da Urbanizadora Continental SI A, empresa responsável pela construção do

conjunto. Esta etapa foi complementada com a realização de uma entrevista com um ex-

diretor da construtora na época da implantação do conjunto e com outra entrevista com uma

corretora de imóveis, ex-proprietária da imobiliária responsável pela comercialização das

unidades durante a segunda etapa de implantação do conjunto. Os dados obtidos nesta fase

da pesquisa foram empregados para realizar a caracterização geral do empreendimento em

perspectiva histórica, com a descrição das diversas etapas de sua implantação, além de
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terem servido de base para a realização de levantamentos posteriores e para a descrição das

características físicas do conjunto.

No momento seguinte, foi realizado um levantamento físico de todo o território

do conjunto, em que foram mapeadas: as unidades que tiveram seu uso modificado para

comércio ou prestação de serviços; as unidades residenciais que foram reformadas e o tipo

de modificações físicas realizadas; e as intervenções realizadas nos espaços livres públicos,

como a instalação de cercas, guaritas e portarias. O material resultante permitiu completar a

descrição das características atuais do conjunto, como também forneceu subsídios para o

estudo dos padrões de comportamento da comunidade.

A observação, dirigida ao conhecimento dos fatos de caráter público, foi

empregada desde o início do levantamento físico até o término da pesquisa de campo, e foi

executada por meio de um grande número de visitas ao local, em que toda a área do

conjunto foi percorrida várias vezes, tendo contado também com a permanência por vários

períodos em diferentes dias e horários nas praças e demais áreas de uso público como as

próprias ruas e alguns estabelecimentos comerciais. Além dos dados referentes às

características físicas do espaço, foram coletados dados referentes ao comportamento das

pessoas em público, como: padrões de relacionamento entre as pessoas nos espaços de uso

público em geral, a intensidade de uso e os tipos de atividades realizadas nas áreas verdes

públicas destinadas ao lazer e as características da circulação e de outras atividades

desenvolvidas nas ruas do conjunto.

Após os levantamentos físicos, foram realizadas algumas entrevistas informais

com moradores antigos e com profissionais ligados às atividades de comércio e de serviços

existentes no local, que possibilitaram uma visão geral do universo em estudo e que

contribuíram para complementar a caracterização do conjunto. A partir destas entrevistas

iniciais foram elaboradas pautas relacionando os assuntos de interesse a serem explorados

no decorrer das entrevistas, que passaram a ser realizadas por meio de algumas perguntas

diretas, sobre as quais o entrevistado falava livremente.



7

A seleção dos moradores para a aplicação das entrevistas por pautas foi

realizada segundo dois critérios articulados entre si: o tipo de unidade residencial e o tempo

de moradia. Assim, foram selecionados moradores das casas menores, das médias e das

grandes, e, de cada um destes conjuntos, foram selecionados aqueles que moravam no

conjunto nestes períodos: até dez anos; entre dez e vinte anos e mais de vinte anos. As

pautas das entrevistas estavam direcionadas aos temas de análise em que foram agrupados

os seus resultados: motivos da escolha; convivência entre moradores; utilização do espaço

público; avaliação da diversidade e avaliação do livre acesso às áreas públicas.

Na primeira das três partes em que o trabalho está organizado, é apresentada

uma resenha bibliográfica da urbanização ocidental na era moderna, destacando o livre

acesso às áreas públicas e a diversidade como valores importantes na experiência da vida

moderna. Esta parte tem por finalidade apresentar os conceitos que embasam o trabalho e

demonstrar os motivos da importância atribuída ao livre acesso e à diversidade na

concepção de projetos de urbanização.

Na segunda parte são apresentadas: uma descrição sucinta da urbanização de

São Paulo no século XX e uma caracterização do Residencial Parque Continental, com o

objetivo de contextualizar o caso em estudo, relacionando a sua gênese com as condições

presentes no período histórico e, também a sua situação atual com as características do

presente estágio do desenvolvimento urbano.

Na terceira parte são apresentados e analisados os resultados da pesquisa

realizada, enfatizando a percepção e o comportamento dos moradores a respeito das

condições de acessibilidade e da diversidade presentes no conjunto. Na conclusão, temos

uma síntese das transformações ocorridas no Residencial Parque Continental desde o

momento da sua implantação até hoje, e, uma argumentação que explora as relações

possíveis entre as características que marcam a concepção dos diferentes setores do

conjunto e os rumos de desenvolvimento destes setores.
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DIVERSIDADE E ACESSIBILIDADE: VALORES DA

MODERNIDADE
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2 MODERNIDADE E MODERNISMO

Marshall BERMAN apresenta a seguinte definição de modernidade no

parágrafo inicial de sua obra Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da

modernidade:

"Existe um tipo de expenencia vital - expenencia de tempo e
espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da
vida - que é compartilhada por homens e mulheres em todo o
mundo, hoje. Designarei esse conjunto de experiências como
'modernidade'. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que
promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransforrnação e
transformação das coisas em redor - mas ao mesmo tempo ameaça
destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos.
[...] Ser moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse
Marx, 'tudo o que é sólido desmancha no ar. '" (BERMAN, 1986,
p.15).

A história da modernidade, marcada pela mudança de nossa imagem do

universo, pelo desenvolvimento científico e tecnológico, pela industrialização, pela

explosão demográfica e pelo rápido crescimento urbano, é dividida por BERMAN (1986,

p.16) em três fases. Na primeira fase, do início de século XVI ao fim do século xvrn, as

pessoas "têm pouco ou nenhum senso de um público ou comunidade moderna, dento da

qual seus julgamentos e esperanças pudessem ser compartilhados." (BERMAN, 1986,

p.16). A segunda fase começa com a Revolução Francesa, quando surge um grande e

moderno público que vive em uma era revolucionária, marcada por convulsões na vida

pessoal, social e política, e que, ao mesmo tempo, ainda se lembra da vida num mundo não

totalmente moderno. "É dessa profunda dicotomia, dessa sensação de viver em dois mundos

simultaneamente, que emerge e se desdobra a idéia de modernismo e modernização."

(BERMAN, 1986, p.16). Na terceira fase, que ocorre no século XX, o processo de

modernização e a cultura do modernismo atingem o mundo todo; o público moderno se

expande e se multiplica numa multidão de fragmentos com linguagens confidenciais; e

então, "a idéia de modernidade, concebida em inúmeros e fragmentários caminhos, perde
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muito de suariitidez, ressonância e profundidade e perde sua capacidade de organizar e dar

sentido à vida das pessoas." (BÊíÜvlAN, 1986, p.17).

Em sua análise do modernismo, David HARVEY (1993, p.33) aponta que, após

1848, este movimento era em grande medida um fenômeno urbano, tendo a sua existência

marcada por uma relação complexa com o crescimento urbano desenfreado, a migração

para as cidades, a industrialização, a reorganização das cidades e os movimentos urbanos

revolucionários. A necessidade crescente de oferecer respostas aos problemas da

urbanização estimulou o desenvolvimento de movimentos modernistas, e toda uma

tendência de prática e pensamento modernista foi moldada como reação à crise da

organização das cidades.

"Há uma forte cadeia de conexões que vai da reformulaçãode Paris
nos anos 1860 por Haussmann às propostas feitas por Ebenezer
Howard (a 'cidade-jardim' - 1898), Daniel Burnham (a 'Cidade
Branca' construída para a Feira Mundial de Chicago de 1893 e o
Plano Regional de Chicago de 1907), Garnier (a cidade industrial
linear de 1903), Camilo Sitte e Otto Wagner (com planos bem
diferentes para transformar a Viena fii.l-de-siecle), Le Corbusier (A
cidade do futuro e o Plano Voisin proposto para a Paris de 1924),
Frank Lloyd Wright (o projeto Broadacre de 1935), chegando aos
esforços de renovação urbana em larga escala feitos nos anos 50 e
60 no espírito do alto modernismo." (HARVEY, 1993, p.34).

HARVEY (1993, p.35) apresenta uma periodização para a história do

modernismo, que considera útil para ajudar a entender as reações a este movimento.

Inicialmente, afirma o autor, o projeto do iluminismo entendia que o mundo poderia ser

organizado de modo racional se fosse possível apreendê-lo e representá-lo de maneira

correta, presumindo a existência de um único modo correto de representação que, se

descoberto, forneceria os meios para seus fins. Este era o pensamento de Voltaire, Adam

Smith, Comte,Stuart Mill entre outros. Após as revoluções de 1848 e a publicação do

Manifesto Comunista, a tese de que, derrubadas as relações de classe feudais o capitalismo

poderia trazer os benefícios da modernidade para todos toma-se insustentável, na medida

em que as disparidades de classe tomam-se evidentes, e a idéia de um modo único de
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representação passa a ser contestada e vem a ser substituída pela idéia de sistemas

divergentes de representação, gerando uma enorme diversidade de pensamento e de

experiências, que atinge seu auge entre 1890 e 1915 nas principais cidades da Europa e dos

E.D.A.. Esta.riqueza de experiências resulta numa transformação fundamental no mundo da

representação edo conhecimento nos anos que antecedem à Primeira Guerra Mundial e o

modernismo assume um caráter democrático, universalista e progressista. "Em resumo, o

modernismo assumiu um perspectivismo e um relativismo múltiplos como sua

epistemologia, para revelar o que ainda considerava a verdadeira natureza de uma realidade

subjacente unificada, mas complexa." (HARVEY, 1993, p.37).

No período entre-guerras havia a necessidade de ação para resolver os

descontentamentos com as formas de crescimento urbano-industrial e também para a

reconstrução das economias européias devastadas pela guerra. A emergência do

perspectivismo abria a possibilidade de associar uma visão estética à ação social, e, neste

contexto, intensificam-se as lutas entre as diferentes correntes do modernismo. A corrente

que consegue maior expressividade é a que apela para a imagem de racionalidade

incorporada na máquina, na indústria, na idéia de cidade como máquina viva. O movimento

Bauhaus dos anos 20 adquire influência e reúne um grande número de seguidores que

passam a impor a ordem racional, entendida como eficiência tecnológica, para atingir metas

socialmente úteis. Neste período surgem os Congressos Internacionais de Arquitetura

Moderna - CIAM e, em 1933, o segundo CIAM lança a Carta de Atenas, fixando os

princípios do urbanismo funcionalista, que passa a ser a principal referência para a prática

da arquitetura e do urbanismo nos trinta anos seguintes.

"'Pela ordem, promover a liberdade' foi um dos slogans de Le
Corbusier, que enfatizou que a liberdade e a libertação na metrópole
contemporânea dependiam de maneira vital da imposição da ordem
racional. O modernismo assumiu no período entre-guerras uma forte
tendência positivista e, graças aos intensos esforços do Círculo de
Viena, estabeleceu um novo estilo de filosofia que viria a ter
posição central no pensamento social pós-Segunda Guerra."
(HARVEY, 1993, p.39).
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Após 1945 inicia-se um período do modernismo intitulado pelo autor de

universal ou alto, que assume um caráter "positivista, tecnocrático e racionalista. [...] A

arte, a arquitetura, a literatura etc. do alto modernismo tornaram-se artes e práticas do

establishment numa sociedade em que uma versão capitalista corporativa do projeto

iluminista de desenvolvimento para o progresso e a emancipação humana assumira o papel

de dominante político-econômica." (HARVEY, 1993, p.42). Para preservar a democracia e

o capitalismo nos países europeus marcados pela destruição decorrente da Segunda Guerra

Mundial, era necessário oferecer oportunidades de um futuro melhor. Um grande programa

de reconstrução das cidades foi adotado com base na experiência de planejamento e

produção de massa desenvolvida durante a guerra, num contexto ideal para a adoção das

idéias racionalistas como quadro teórico para justificar a ação que empreendedores e

políticos realizaram por necessidade econômica, social e política. "Foi quase como se uma

versão nova e rejuvenescida do projeto do Iluminismo tivesse surgido, como fênix, da

morte e destruição do conflito global. A reconstrução, reformulação e renovação do tecido

urbano se tornaram um ingrediente essencial desse projeto." (HARVEY, 1993, P.71).

Diferentes soluções foram adotadas no período, como a suburbanização rápida

desenvolvida pela iniciativa privada subsidiada com recursos públicos e a renovação urbana

por meio da demolição e reconstrução dos centros de cidades afetados pela saída de

empregos e pessoas nos E.u.A., ou como a política de desenvolvimento planejado de novas

cidades conforme o modelo de Howard e a renovação urbana de alta densidade conforme o

modelo de Le Corbusier na Inglaterra e em outros países europeus. "A crença 'no

progresso linear, nas verdades absolutas e no planejamento racional de ordens sociais

ideais' sob condições padronizadas de conhecimento e de produção era particularmente

forte. Por isso, o modernismo resultante era 'positivista, tecnocêntrico e racionalista."

(HARVEY, 1993, p.42). Imposto como obra de uma elite de artistas, arquitetos e

planejadores, responsável pelo bem-estar humano, o modernismo é absorvido pelo aparelho

estatal intervencionista ao lado do capital corporativo, perdendo seu atrativo revolucionário

para uma ideologia reacionária, fato que leva a revolta progresssista política e cultural a

direcionar-se contra o próprio modernismo, dominado no período pela poderosa versão

racionalista. Assim, surgem nos anos 60 os movimentos contraculturais e antimodernistas
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contrários "às qualidades opressivas da racionalidade técnico-burocrática de base científica

manifesta nas formas corporativas e estatais monolíticas e em outras formas de poder

institucionalizado" (HARVEY, 1993, p.44), que pregam a auto-realização individual por

meio de gestos antiautoritários e cujo auge se dá no período dos acontecimentos turbulentos

de 1968.

No período de grande aceitação das idéias e difusão das práticas modernistas,

Jane JACOBS (2000) publica, em 1961, seu livro Morte e vida de grandes cidades, que

além de realizar uma crítica abrangente do modernismo, propõe uma abordagem para a

compreensão da vida urbana, O planejamento urbano e o desenho urbano são descritos

como uma pseudociência, apegados a vontades e superstições, que se recusam a investigar o

mundo real. "A maneira de decifrar o que ocorre no comportamento aparentemente

misterioso e indomável das cidades é, em minha opinião, observar mais de perto, com o

mínimo de expectativa possível, as cenas e os acontecimentos mais comuns, tentar entender

o que significam e ver se surgem explicações entre eles."(JACOBS, 2000, p.12). As

principais idéias do planejamento urbano ortodoxo criticadas são: a Cidade-Jardim,

proposta por Ebenezer Howard em 1898, como uma cidade auto-suficiente para 30 mil

habitantes, a Ville Radieuse, proposta por Le Corbusier nos anos 20, composta de arranha-

céus dentro de um parque, e o movimento City Beautiful originário da exposição de

.Chicago de 1893 e comandado por Daniel Burnham. As três propostas, vistas como

complementares, são apontadas como idéias contra a cidade, principalmente por serem

propostas estáticas e acabadas, com tamanho, população e densidades fixos; por

defenderem a separação de usos como princípio de ordem; e por negarem a rua e a vida

complexa das grandes cidades, propondo as edificações voltadas para dentro em busca de

isolamento e privacidade.

Com relação aos bairros, Jane JACOBS propõe que sejam tratados como órgãos

autogovernados, considerando tanto a possibilidade de autogestão informal da coletividade

quanto a formal, e alerta para a diferença entre as técnicas para a auto gestão adequadas às

grandes cidades daquelas adequadas às localidades pequenas, afirmando que "devemos



14

refutar qualquer modelo que encare os bairros como unidades auto-suficientes ou

introvertidas." (JACOBS, 2000, p.125). Assim, ela critica bairro voltado para si, conceito

presente no modelo de unidade de vizinhança adotado pela teoria urbanística ortodoxa, cuja

aplicação resulta na "transformação da cidade numa porção de Territórios hostis e

desconfiados uns dos outros" (JACOBS, 2000, P.127), apontando as diferenças entre a vida

nas cidades pequenas, onde "os laços entre os habitantes se cruzam e voltam a se cruzar, o

que pode resultar em comunidades fundamentalmente coesas" (JACOBS, 2000, p.126) e a

vida nas grandes cidades, onde não existe esse mesmo grau natural de relacionamentos

entre os moradores. Ressaltando que as características dos bairros não podem conflitar com

a mobilidade e a fluidez próprias da cidade e que a falta de autonomia econômica e social

dos bairros é natural e necessária, aponta a cidade como um todo; a vizinhança de rua; e os

distritos com 100 mil habitantes ou mais como os três tipos produtivos de bairros

autogeridos. Concluindo, afirma que o planejamento de bairros deve propor ruas vivas e

atraentes; ruas que formem uma malha contínua por todo o distrito; não usar parques,

praças e edifícios públicos para isolar áreas ou usos diferentes mas sim para integrá-los; e

valorizar a identidade funcional dos distritos. (JACOBS, 2000, cap.6).

James HOLSTON (1993, cap.4) afirma que "ao criticar as cidades e a sociedade

que o capitalismo criou, a arquitetura moderna considera a eliminação da rua um pré-

requisito para a organização urbana moderna." (HOLSTON, 1993, p.109). A rua-corredor,

delimitada por fachadas contínuas de edifícios, é condenada pelo modernismo por ser

considerada um foco de doenças, um impedimento para o progresso uma vez que não

atendia às necessidades da era da máquina, e, porque o modernismo pretende superar a

organização da vida social em espaço público e privado. A rua representa um âmbito da

vida pública cuja organização física se baseia no contraste entre espaço livre público e

edifícios privados. O modernismo substitui o princípio de organização do espaço em que as

ruas aparecem definidas por um fundo contínuo formado pelos edifícios por um novo

princípio onde os edifícios aparecem como figuras sobre um vazio contínuo. Ao

transformar a rua-corredor numa via para circulação de veículos, o planejamento
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modernista elimina a rua como espaço de realização da vida pública, golpeando a

diversidade urbana em nome de uma igualdade que acaba não se realizando.

3 DIVERSIDADE E ACESSIBILIDADE

Teresa CALDEIRA (2000, cap.8) descreve a livre circulação de veículos e

pedestres pelas ruas; o uso público de ruas e praças; os encontros impessoais de pedestres; e

a convivência entre pessoas de diferentes grupos sociais passeando e observando as cenas

do cotidiano como elementos que caracterizam a experiência moderna de vida pública

urbana nas cidades ocidentais, sobre os quais há grande consenso, ainda que estas cidades

sejam marcadas por diferentes versões de modernidade. A concepção de vida pública

apoiada nas noções de que o espaço urbano é para ser usado e apropriado por todos e de que

a sociedade de consumo é acessível a todos se consolida a partir da reforma de Paris,

promovida pelo barão de Haussmann na segunda metade do século XIX, com o sucesso dos

novos bulevares, que foram rapidamente apropriados por muitas pessoas que desejavam

tanto aproveitar a vida pública nas ruas, sob a proteção do anonimato, quanto aproveitar as

novas possibilidades de consumo oferecidas. Este não é inteiramente o caso de Paris ou das

demais cidades modernas, marcadas por desigualdades sociais e segregação espacial, com

seus espaços sendo apropriados de diferentes maneiras por diversos grupos, em função de

posição social e poder, mas, ainda assim a autora argumenta que "a despeito das

persistentes desigualdades e injustiças sociais, as cidades ocidentais modernas inspiradas

por esse modelo sempre mantiveram sinais de abertura relacionados em especial à

circulação e ao consumo, sinais que sustentaram o valor positivo ligado ao espaço público

aberto e acessível a todos." (CALDEIRA, 2000, p.303). Os espaços públicos das cidades

modernas, ao promoverem interações entre as pessoas, favorecem o reconhecimento e o

respeito aos direitos do outro; colocam perante os cidadãos a necessidade de negociar as

interações sociais, que efetivamente acontecem, independentemente das diferenças. Esse

ideal de cidade tolerante às diferenças sociais, em cujos espaços os ideais democráticos de
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abertura, indeterminação, fluidez e coexistência de diferenças podem se expressar é, na

definição da autora, o espaço público moderno e democrático.

A defesa da experiência moderna de vida pública nas cidades é marcante na

obra de Jane JACOBS (2000). Sua análise enfatiza o valor da diversidade, entendida de

forma ampla, como diversidade de usos, de condições sociais e econômicas das pessoas,

das edificações etc., como também o da acessibilidade, pois as ruas e as calçadas

configuram o espaço privilegiado para as relações entre as pessoas.

o princípio fundamental na organização das cidades, que assume papel central

na argumentação de Jane JACOBS, considerado indispensável para que as cidades sejam

bem sucedidas "é a necessidade que as cidades têm de uma diversidade de usos mais

complexa e densa, que propicie entre eles uma sustentação mútua e constante, tanto

econômica quanto social." (JACOBS, 2000, p.13). As grandes cidades têm a capacidade

natural de gerar diversidade, seu dinamismo econômico estimula o surgimento de novos

empreendimentos e idéias e a grande variedade de produtos e empresas de todos os portes e

ramos de atividade que elas abrigam tornam-se viáveis "porque a população urbana é

suficientemente grande para fazer uso de uma grande diversificação e de um grande número

de alternativas nesses ramos." (JACOBS, 2000, p.160). As combinações complexas de

usos, capazes de prover a segurança urbana, o contato do público e a interação de usos, são

características que devem ser estimuladas, e quatro condições são apontadas pela autora

como necessárias para gerar uma diversidade urbana exuberante:

1. A necessidade de combinar diferentes usos, fazendo com que o distrito atenda a mais de

uma função principal, ou a mais de duas, de preferência, para garantir a presença de pessoas

em diferentes lugares das ruas, em diferentes horários e por diferentes motivos.

2. A necessidade de quadras curtas, pois devem ser freqüentes as ruas e as oportunidades

de virar a esquina.

3. A necessidade de combinar, numa mistura compacta, edifícios com idades e estados de

conservação variados, incluindo edifícios antigos, para gerar rendimento econômico

variado.
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4. A necessidade de alta densidade de pessoas, independentemente dos seus propósitos,

incluindo uma alta concentração de moradores.

A ordem pública é vista como algo a ser mantido pela presença e ação das

pessoas nas ruas e calçadas, "pela rede intrincada, quase inconsciente, de controles e

padrões de comportamento espontâneos presentes em meio ao próprio povo e por ele

aplicados." (JACOBS, 2000, p. 31). Uma clara separação entre espaço público e espaço

privado, edifícios voltados para a rua e trânsito ininterrupto de pessoas nas calçadas são as

principais características para se ter uma rua segura, e estas "ruas devem não apenas

resguardar a cidade de estranhos que a depredam: devem também proteger os inúmeros

desconhecidos pacíficos e bem-intencionados que as utilizam, garantindo também a

segurança deles." (JACOBS, 2000, p.36). A confiança pública informal que os contatos

casuais que ocorrem nas calçadas possibilitam é vista como responsável pela compreensão

da identidade pública das pessoas, e a privacidade, possível na cidade grande, como

indispensável. Numa área em que as calçadas não têm vida os moradores precisam decidir

entre compartilhar mais do que se divide nas calçadas, ampliando sua vida privada, ou não

compartilhar nada, sendo o resultado mais comum não compartilhar nada. "Em lugares da

cidade que careçam de uma vida pública natural e informal, é comum os moradores

manterem em relação aos outros um isolamento extraordinário." (JACOBS, 2000, p.70).

SANTOS e VOGEL (1985) ao estudarem o Catumbi, um bairro localizado

junto à área central do Rio de Janeiro, numa das regiões mais valorizadas da cidade,

ocupado por edificações antigas em diferentes níveis de conservação, marcado por uma

grande diversificação de usos e habitado por uma população definida pelos autores como

'baixa classe média' (SANTOS e VOGEL, 1985, p.14), valorizam a diversidade como

princípio estrutural do espaço urbano, e a intensidade de contatos nas ruas como base para a

segurança e socialização da comunidade. Considerando as ruas como os lugares propícios à

apreensão das formas de apropriação dos espaços de uso comum pela população, elas foram

tratadas como meios para chegar ao sistema de relações que orientava o uso dos espaços, e

a multiplicidade de usos nelas verificada como sendo o seu significado. Interessa ressaltar
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no trabalho a análise que coloca a rua como o lugar do inesperado, pois ela promove o

contato com o outro, resultando, em decorrência, as questões da segurança e da

socialização:

"A questão da segurança é inerente ao contato se considerarmos que
este será sempre mais ou menos problemático, pois encerra a
possibilidade do conflito. [...] A socialização, introdução mais ou
menos sistemática às regras e aos desempenhos paradigmáticos de
uma sociedade, constitui dimensão inerente ao contato, pois decorre
do seu caráter inelutável, ao mesmo tempo em que o torna possível
e o reproduz.
Em resumo, quando nos defrontamos com um outro, três, e somente
três coisas podem ter lugar. Ou trocamos algo com ele, ou evitamos
fazê-lo de parceiro nessa operação, ou entramos em conflito. Em
todos os casos, operamos com regras e por meio de rituais."
(SANTOS e VOGEL, 1985, p. 83-84).

O estudo aponta que a articulação dos diferentes usos que ocorrem nas ruas do

bairro promove o encontro das pessoas e dos grupos em função do modo como partilham os

variados interesses e necessidades do cotidiano, e que, desta troca social reiterada entre os

moradores surge uma comunidade moral, marcada pela reciprocidade, onde as pessoas

reconhecem uma série de expectativas e obrigações mútuas. "A troca reiterada está na raiz

da construção social da pessoa." (SANTOS e VOGEL, 1985, p.85). A partir desta

afirmação, os autores analisam o papel fundamental da diversidade na construção da

identidade, que será tanto mais rica quanto mais variados forem os papéis desempenhados

pela pessoa. Conhecer o mesmo indivíduo desempenhando papéis diferentes, participar de

muitos contatos e de contatos com muitas pessoas possibilita que uma avaliação negativa de

alguém pelo desempenho de um dos seus papéis seja recuperada por uma avaliação positiva

do seu desempenho em outras situações, ou seja, a diversidade ensina a relativizar e

conseqüentemente a ser generoso, concluem os autores.
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4 o DESENVOLVIMENto URBANO DE SÃO PAULO NO SÉCULO XX

A síntese do processo de desenvolvimento urbano de São Paulo apresentada a

seguir adota uma periodização baseada nos padrões de segregação espacial, como expressão

da segregação social no espaço urbano, desenvolvida por Teresa CALDEIRA (2000, capo 6)

que identifica três períodos caracterizados por diferentes formas de segregação espacial em

São Paulo durante o século XX. No período inicial a segregação se dá por tipos de moradia

numa cidade concentrada; no segundo a segregação se dá pelas grandes distâncias, com a

população de renda média e alta concentrada nas áreas contrais e a população de baixo

poder aquisitivo vivendo nas periferias precárias; e, a partir dos anos 80, configura-se na

cidade e em sua região metropolitana um novo padrão de segregação que tem nos enclaves

fortificados seu principal instrumento, e no medo do crime violento sua principal

justificativa, marcada por "espaços nos quais os diferentes grupos sociais estão muitas

vezes próximos, mas estão separados por muros e tecnologias de segurança, e tendem a não

circular ou interagir em áreas comuns" (CALDEIRA, 2000, p.211).

No primeiro período, entre 1890 e 1940, concentração e heterogeneidade

caracterizam o espaço urbano e a vida social em São Paulo. O crescimento da população no

período é maior do que a expansão da área urbanizada, gerando uma cidade densamente

povoada. A industrialização transforma o ritmo da cidade, provocando uma imensa

construção de fábricas e casas para os trabalhadores. Os diferentes usos não estavam

separados no espaço urbano, as áreas residenciais intercalavam comércio e serviços e

ficavam próximas às fábricas. Embora a elite industrial e cafeeira ocupasse principalmente

as áreas altas, e os trabalhadores morassem nas áreas baixas, junto ás margens dos rios,

ambos os grupos viviam bastante próximos. A segregação social se expressava claramente

nas moradias, com os grupos de maior renda morando em mansões ou casas próprias e, os

trabalhadores, sem opção de acesso à casa própria, na sua maioria vivendo em cortiços ou

casas de cômodos, além de uma pequena parcela de trabalhadores especializados vivendo

em pequenas casas alugadas.
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o segundo padrão de urbanização, que domina o desenvolvimento de São Paulo

a partir de 1940, conhecido como centro-periferia, é moldado em função de intervenções

legais que provocaram uma redução do mercado de aluguéis e, principalmente, em função

do grande aumento populacional decorrente das migrações internas associadas ao processo

de expansão da indústria pesada que transformou São Paulo no centro industrial do país.

Esse padrão de crescimento urbano, que também atinge os municípios vizinhos integrantes

da região metropolitana, tem como características: a dispersão ao invés da concentração do

momento anterior; o distanciamento entre grupos sociais; a aquisição da casa própria como

regra geral; e o uso do ônibus para o transporte dos trabalhadores e o uso do automóvel pela

população de renda média e alta. A adoção do ônibus como base do transporte público,

operado principalmente pela iniciativa privada, ampliou as possibilidades de acesso às áreas

periféricas, onde o preço da terra era acessível à população de baixa renda, possibilitando a

ocupação dessas áreas no período. A associação dos interesses dos especuladores

imobiliários com os interesses dos empresários dos serviços de ônibus gerou um espaço

urbano que intercala áreas ocupadas com áreas vazias típico das periferias, definido em

função dos interesses privados dos agentes promotores da urbanização.As periferias

rarefeitas ocupando grandes extensões transformam a cidade concentrada numa cidade

dispersa, marcada por grandes distâncias entre a área central e as áreas de moradia da

maioria da população. Cândido Malta CAMPOS F (1989, p.51), tomando por base, entre

outros, dados do cadastro imobiliário da Prefeitura de São Paulo para o ano de 1977, que

indicam a existência de 44 por cento de terrenos vazios no interior da área urbana da cidade,

estima que, como resultado do processo de crescimento urbano marcado pela especulação

imobiliária, aproximadamente metade do espaço intra-urbano do Brasil está vazio na época.

Centros congestionados e periferias rarefeitas definem o desequilíbrio básico das cidades

brasileiras segundo o autor: "adensamento excessivo do centro, absorvendo a maior parte

dos recursos públicos, por refazer e ampliar a infra-estrutura urbana, enquanto a periferia se

rarefaz com enormes extensões vazias de glebas e lotes, com pouca ou nenhuma infra-

estrutura." (CAMPOS F, 1989, p. 102). A autoconstrução, processo em que os próprios

moradores constroem suas casas em etapas por um longo período de tempo, domina a

paisagem das grandes periferias, pois os recursos para financiamento da habitação foram
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direcionados principalmente para as moradias de pessoas de média renda localizadas nos

bairros centrais. A fiscalização referente à aplicaçãó dós instrumentos legais de controle do

desenvolvimento urbano e a alocação de recursos públicos em obras de infra-estrutura

urbana foram concentradas nos bairros centrais, tornando a ilegalidade .e a precariedade do

espaço características das periferias. Na década de 70, com a consolidação deste padrão de

urbanização, as grandes distâncias e as diferenças de qualidade de vida urbana e das

habitações marcavam a separação entre as pessoas de diferentes grupos sociais, com os

pobres vivendo em bairros precários e em casas autoconstruídas da períferia distante e as

pessoas de média e alta renda vivendo nos bairros centrais bem equipados.

A partir da década de 80 São Paulo passa por mudanças que a tornam mais

complexa e fragmentada. "A oposição centro-perifería continua a marcar a cidade, mas os

processos que produziram esse padrão mudaram consideravelmente, e novas forças já estão

gerando outros tipos de espaços e uma distríbuição diferente das classes sociais e atividades

econômicas" (CALDEIRA, 2000, p.231). As mudanças ocorridas nas duas últimas décadas

incluem: a nova distribuição das atividades econômicas em função da perda de

preponderância da indústría para as atividades terciárías, com antigas áreas industriais

decaindo e novas áreas de comércio e serviços atraindo grandes investimentos; a inversão

da tendência demográfica com a redução significativa da taxa de crescimento populacional;

as mudanças nos padrões residenciais dos moradores mais rícos, que estão deixando as

regiões centrais em direção a regiões distantes para morar em condomínios fechados,

gerando redução da população nos bairros centrais e as mudanças nos padrões residenciais

dos moradores mais pobres que, devido ao seu empobrecimento e ao encarecimento da terra

nas periferías em razão das melhorias urbanas, tiveram dificultado o acesso à moradia

autoconstruída, passando a viver cada vez mais em cortiços e favelas; e, por último, o

aumento do crime violento e do medo levando os moradores em geral a proteger suas

residências e locais de trabalho, aumentando a separação entre os diferentes grupos sociais e

também as tensões e suspeitas entre eles. Apesar da concentração de riqueza na área central

ainda ser significativa, está surgindo um novo padrão espacial de segregação social, em

função do deslocamento de moradores de renda média e alta para os condomínios fechados
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localizados em bairros distantes ou em municípios vizinhos da região metropolitana e

também em função dos novos espaços criados para sediar as instalações de escritórios e

comércio, como centros empresariais, shopping centers e hipermercados, que já atingiram

as margens do rio Pinheiros, acompanhando a principal direção de deslocamento dos

condomínios residenciais.

"Apesar de vários grupos de paulistanos resistirem às transformações recentes e

se ressentirem da nova maneira como estão vivendo, o 'novo conceito de moradia' é

hegemônico na cidade." (CALDEIRA, 2000, p.293). O novo conceito de moradia em

questão é o condomínio fechado, que juntamente com os conjuntos de escritórios, shopping

centers e algumas escolas, centros de lazer e parques temáticos constituem os

empreendimentos que a autora classifica como enclaves fortificados. "Eles estão mudando

o panorama da cidade, seu padrão de segregação espacial e o caráter do espaço público e

das interações públicas entre as classes" (CALDEIRA, 2000, p.258). Os enclaves

fortificados são espaços privados para uso coletivo que desvalorizam o que é público e

aberto, fisicamente demarcados e isolados por muros ou espaços vazios, voltados para o

interior e não para a rua, controlados por guardas e sistemas de segurança que impõem as

regras de inclusão e exclusão e, independentes de seu entorno. "Finalmente, os enclaves

tendem a ser ambientes socialmente homogêneos. Aqueles que escolhem habitar esses

espaços valorizam viver entre pessoas seletas (ou seja, do mesmo grupo social) e longe das

interações indesejadas, movimento, heterogeneidade, perigo e imprevisibilidade das ruas."

(CALDEIRA, 2000, p.259). Além da proliferação dos enclaves, os espaços públicos estão

sendo privatizados, praças e parques públicos estão sendo cercados, ruas estão sendo

fechadas e controladas por guardas particulares e até mesmo alguns bairros estão sendo

transformados em enclaves fortificados, fortalecendo a tendência a criar ilhas de privilégios

na cidade, o que revela a desvalorização da esfera pública pela sociedade.

"Entre as condições necessárias para a democracia está a de que as
pessoas reconheçam aqueles de grupos sociais diferentes como
concidadãos, com direitos equivalentes apesar de suas diferenças.
No entanto, cidades segregadas por muros e enclaves alimentam o
sentimento de que grupos diferentes pertencem a universos
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separados é têm reivindicações irreconciliáveis. Cidades de muros
não fortalecem a cidadania, mas contribuem para sua corrosão. [...]
As novas morfologias urbanas do medo dão formas novas à
desigualdade, mantêm os grupos separados e inscrevem uma nova
sociabilidade que contradiz os ideais do público moderno e suas
liberdades democráticas." (CALDEIRA, 2000, p.340).

Richard SENNETT (1988) aponta a raiz etimológica comum de cidade e de

civilidade, define civilidade como "a atividade que protege as pessoas umas das outras e

ainda assim permite que elas tiram proveito da companhia umas das outras" (SENNETT,

1988, p.323), e afirma que a cidade é o espaço que deve permitir o encontro entre estranhos.

Define incivilidade como o inverso, e aponta "a perversão da fraternidade na experiência

comunal moderna" (SENNETT, 1988, p.324) como incivilidade, na medida em que a

solidariedade baseada no território une um grupo selecionado de pessoas e rejeita os

desconhecidos, que devem ser evitados. "Esta rejeição cria exigências por autonomia em

relação ao mundo exterior, por ser deixado em paz por ele, mais do que exigências para que

o próprio mundo se transforme" (SENNETT, 1988, p.325). A celebração da comunidade

territorial como capaz de propiciar um caráter íntimo e local à experiência humana é

contraditória à idéia de que o encontro com o desconhecido, que pode perturbar as verdades

estabelecidas, é o que faz a pessoa crescer. "O amor pelo gueto, especialmente o gueto de

classe rnédia, tira da pessoa a chance de enriquecer as suas percepções, a sua experiência, e

de aprender a mais valiosa de todas as lições humanas: a habilidade para colocar em

questão as condições já estabelecidas de sua vida" (SENNETT, 1988, p.359).
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5 O RESIDENCIAL PARQUE CONTINENTAL

o Residencial Parque Continental está localizado na região oeste do município

de São Paulo, junto à divisa com o município de Osasco, ocupando áreas dos dois

municípios. O local fica numa região de baixa declividade da vertente sul do rio Pinheiros,

próximo à confluência deste com o rio Tietê, com acesso fácil às marginais destes dois rios.

O principal eixo de acesso ao conjunto é composto pela Av. Corifeu de Azevedo Marques,

no município de São Paulo, e pela Av. dos Autonomistas no município de Osasco. Ambas

as vias fazem parte do principal caminho histórico de ligação entre a capital e a região oeste

do estado, a antiga estrada de Itú, cujo traçado define um dos limites do Parque Continental.

A região contava originalmente com a presença significativa de indústrias de

médio e grande porte, com áreas ocupadas predominantemente por pequenas residências e

com áreas não urbanizadas. Atualmente, embora a atividade industrial ainda desempenhe

um importante papel na região, várias indústrias foram desativadas, especialmente aquelas

implantadas em Osasco, ao longo da Av. dos Autonomistas, e seus imóveis estão sendo

ocupados por condomínios de edifícios de apartamentos ou por empresas do setor terciário,

como hipermercados, concessionárias de automóveis, garagem de ônibus e universidades

particulares. Nas áreas anteriormente desocupadas, hoje existem principalmente

condomínios residenciais formados por edifícios de apartamentos, além de uma grande

favela conhecida como favela do Jaguaré, no município de São Paulo.

.:~.
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5.1 O contextode implantaçãodo conjunto

O Residencial Parque Continental, executado pela Urbanizadora Continental

SI A, foi aprovado como loteamento, contando portanto com as destinações de áreas
._~,.,"'

públicas para compor o sistema viário, os espaços de lazer e de uso institucional e, em

seguida foram aprovados e executados grupos de unidades residenciais, não tendo sido

vendidos lotes de terrenos vazios, mas apenas residências acabadas e seus lotes de terreno.

O Banco Nacional da Habitação (BNH), criado pela Lei n° 4.380 de 21 de agosto de 1964,



juntamente com o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) foi o órgão que financiou a

implantação e a comercialização do conjunto. A empresa construtora recebeu a primeira

carta patente do Banco Nacional da Habitação, e o conjunto, iniciado em 1965, foi um dos

primeiros conjuntos residenciais executados nos padrões do BNH. Na fase inicial, foram

produzidas 720 casas pequenas, com dois dormitórios, com materiais de acabamento

simples, para atender à população de baixa renda, e 182 residências com três ou quatro

dormitórios. Esta etapa foi marcada pela ausência de equipamentos urbanos e comunitários,

e estendeu-se até 1969, quando a empresa passou por uma mudança societária, e uma nova

diretoria assumiu a empresa e as obras do conjunto. Neste momento, segundo informações

prestadas pelo Sr. Flávio Caviglia, membro da diretoria que assumiu o controle da

Urbanizadora Continental S/A a partir de 1969, o conjunto contava com 902 casas

implantadas, sendo que mais da metade delas estava desocupada e deteriorada, em função

das carências de urbanização. A partir de então, a empresa realizou obras de infra-estrutura

urbana, pavimentou as vias, arborizou os espaços livres públicos, e implantou vários .

edifícios para os usos: institucional, comercial e de prestação de serviços, como escolas

públicas, um clube, um centro comercial com supermercado, padaria, posto telefônico,

posto de correio e consultório médico e dentário, além do próprio Shopping Center

Continental. Este trecho do depoimento do diretor da empresa sintetiza as modificações

realizadas no empreendimento na segunda etapa de implantação: "Ao mesmo tempo em que

eram realizadas estas melhorias urbanas, as casas desocupadas foram recuperadas e

vendidas, e, enquanto nós vendíamos as casas, nós percebemos que o público interessado

não era exatamente daquele padrão, era de um padrão um pouco mais alto, pois as casas

maiores eram as que tinham a maior procura. A partir de então, fizemos um setor com casas

de três e quatro dormitórios num padrão melhor e verificamos que era possível fazer algo

ainda melhor, e então fizemos as casas de melhor padrão do Parque, que ficam no setor em

frente ao clube e no setor de Osasco. Na época, as casas maiores e de melhor padrão foram

vendidas por um valor quatro vezes maior do que as casas pequenas."

Na segunda etapa de implantação do Residencial Parque Continental foram

projetadas 1.113 unidades residenciais, das quais apenas 637 foram executadas, restando
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ainda uma grande área de propriedade da empresa, localizada no município de São Paulo,

ao sul do Shopping Center Continental, que não foi urbanizada até o momento.

o período de implantação do Parque Continental coincide com o chamado

"período do milagre brasileiro", entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70, em que

ocorreram consideráveis transformações sociais e econômicas no país, que não serão

desenvolvidas neste trabalho por não estarem incluídas em seu escopo, dentre as qUaIS

interessa mencionar a ascensão econômica e social de uma parcela da população urbana,

representada pelas classes de renda média, que puderam aproveitar as oportunidades de

trabalho resultantes do rápido crescimento da economia, atingindo um padrão elevado de

consumo e tornando-se os grandes beneficiários da política habitacional implementada pelo

BNH.

Licia do Prado VALLADARES (1983, p.39), numa pesquisa sobre a produção

acadêmica referente à habitação no Brasil, apresenta uma síntese da periodização da

atuação do BNH presente nas principais análises da política habitacional, buscando revelar

as principais diretrizes de cada período. Criado em 1964, o BNH vive até 1967 uma

primeira fase de implantação e estruturação marcada pela dificuldade na implantação dos

primeiros programas devido à escassez de recursos, que será superada a partir da criação do

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Sociedade Brasileira de Poupança e

Empréstimos (SBPE) como fontes de financiamento. A segunda fase ocorre entre 1967 e

1971, quando o BNH amplia suas funções e passa a privilegiar os financiamentos para as

faixas de renda mais altas, fase caracterizada por altas taxas de inadimplência, pelo

abandono de imóveis, por queixas em relação à qualidade das construções e pela ausência

de infra-estrutura urbana nos conjuntos habitacionais. A terceira fase, a partir de 1971,

quando o BNH deixa de operar diretamente, passando a conceder créditos aos agentes que

se encarregam de repassá-los e se responsabilizam pelas operações, é marcada por um

aumento dos investimentos em desenvolvimento urbano ao mesmo tempo em que ocorre

uma redução dos investimentos em habitação, além do favorecimento dos setores de alta

renda, para os quais é destinada a maior parte das unidades habitacionais produzidas com
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financiamento do banco. Assim, a trajetória do BNH tem início com uma ênfase na política

social e culmina em funções econômicas de estímulo ao capital privado, deixando um saldo

negativo entre promessas e realizações. "Esse saldo negativo revela-se, por um lado, pelo

afastamento de sua clientela prevista e, por outro, por sua pouca eficácia em fazer face ao

déficit habitacional." (VALLADARES, 1983, p.43).

Esta descrição sucinta das principais fases que marcaram a atuação do BNH

contribui para o entendimento dos problemas e das transformações ocorridos durante a

implantação do conjunto. O início das obras coincide com o período de escassez de

recursos do banco; o momento da transferência de propriedade da empresa, marcado pelas

más condições em que o empreendimento se encontra quando a nova diretoria toma posse,

coincide com a fase de descrédito dos conjuntos financiados pelo BNH, da mesma forma

que a decisão empresarial de produzir unidades mais caras coincide com o momento em

que o banco começa a privilegiar financiamentos para as faixas de renda mais altas e;

finalmente, é no período em que mais da metade das unidades financiadas pelo BNH

destinam-se à população de alta renda que a empresa constrói as casas maiores, de melhor

qualidade e de maior valor.

O Residencial Parque Continental toma-se um caso diferenciado dos demais

conjuntos residenciais implantados em São Paulo, por conter unidades residenciais de

diversos tamanhos e padrões, sendo que as menores foram comercializadas por um quarto

do preço das maiores, atendendo assim ao poder aquisitivo de uma ampla faixa da

população de renda média, além de contar com uma considerável diversidade de usos.

Projetado para atender a uma população de baixa renda, começa a ser implantado com os

investimentos concentrados na produção das moradias sem o necessário investimento na

urbanização do local, fato que dificulta a comercialização das unidades e culmina na venda

da empresa. A nova diretoria assume o empreendimento e inicia as obras de urbanização

necessárias à viabilização das vendas, momento em que percebe a oportunidade de

redirecionar o empreendimento para uma faixa de compradores com poder aquisitivo maior
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do que o da população que já estava instalada no local, para a qual o conjunto havia sido

concebido inicialmente.

5.2 As características atuais do conjunto

o Residencial Parque Continental conta com 1.539 unidades de variados portes

e padrões de acabamento, sendo 151 unidades localizadas no município de Osasco e 1.388

unidades localizadas no município de São Paulo. Para residências de mesmo porte foram

desenvolvidas diferentes soluções de projeto, gerando uma paisagem diversificada não

apenas pelo tamanho e padrão de acabamento, como também pelas formas das edificações e

pelos diferentes arranjos de implantação. Todas residências foram implantadas sem nenhum

tipo de fechamento no alinhamento com as vias públicas, e seus recuos frontais eram

destinados ao estacionamento de veículos ou à implantação de jardins.

No setor de Osasco, todas as 151 unidades implantadas são de grande porte, de

bom padrão de acabamento e destinadas exclusivamente ao uso residencial. Dentre elas,

111 casas foram reformadas e, destas, 97 sofreram modificações para melhorar a

segurança, como a instalação de muros de fechamento e grades nos acessos e nas janelas,

restando 54 casas sem fechamento no limite frontal. Além das residências, o setor abriga

apenas duas áreas verdes públicas, sendo uma delas constituída por uma faixa estreita de

terreno às margens do córrego que estabelece o limite entre os dois municípios, e a outra,

localizada na parte norte do setor, equipada para a prática de atividades esportivas e para

atividades de lazer em geral. Separado do restante do conjunto pelo córrego, este setor

possui apenas dois acessos para veículos nos extremos da Av. Osasco, que é a via de

distribuição do tráfego interno, em forma de alça, por onde se pode acessar as demais nove

vias sem saída que completam o sistema viário local. Todas as divisas são fechadas por

muros ou por grades metálicas, e as duas entradas são guarnecidas por portarias que contam

com a presença constante de vigilantes. Em síntese, este setor que desde o momento de sua

implantação não apresentava nenhum tipo de diversidade, hoje tem a acessibilidade



parcialmente restringida pelos fechãmentos e pelá presença da vigilância particular

controlando a entrada nas portarias.

Dentre as 1388 unidades localizadas no município de São Paulo, atualmente 11

abrigam empresas comerciais, 33 abrigam empresas prestadoras de serviços, e 1.344

permanecem com o uso residencial. Considerando como critérios: a área do terreno, a área

construída e o número de dormitórios para uma classificação do porte das unidades, o setor

de São Paulo apresenta 720 unidades pequenas, 283 unidades médias e 385 unidades

grandes.

Dentre as unidades usadas para fins residenciais, 1.223 foram reformadas e,

destas 1.120 receberam .equipamentos para melhorar as condições de segurança, como

muros e grades, restando 224 casas sem nenhum tipo de fechamento na divisa com a rua.

Este fato, combinado com a grande quantidade de guaritas para vigilantes particulares

instaladas nos passeios das vias públicas, indica a preocupação da comunidade com a

segurança e com a prevenção contra atos de violência que, atualmente, é uma característica

comum aos bairros residenciais ocupados por residências unifamiliares de nossas cidades.

Além do Shopping Center Continental, que conta com um grande número de

estabelecimentos comerciais destinados às mais variadas atividades, e das unidades que

foram transformadas em sede de empresas como: papelaria, lanchonete, imobiliária e

academia de ginástica, entre outras, existe o centro comercial executado pela própria

construtora, que inicialmente concentrava todas as atividades comerciais e atualmente

abriga-apenas um supermercado e uma padaria, com o restante de seu espaço sem nenhuma

utilização no momento.

Com relação ao uso institucional, o conjunto conta com: uma escola estadual de

ensino fundamental e médio; duas escolas para crianças; uma igreja; um posto policial e um

clube recreativo, localizados em diferentes pontos do setor. Existem ainda várias áreas

verdes públicas no setor que, embora sejam ajardinadas e arborizadas, não apresentam
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equipamentos que permitam um uso efetivo para lazer, reuniões, convivência ou práticas

esportivas, com exceção da Praça Giovani Montagna, localizada ao lado do centro

comercial, onde existem uma esplanada pavimentada e um palco elevado, ambos

envolvidos por taludes arborizados.

o sistema viário está estruturado a partir de quatro vias principais que

interligam as diferentes áreas do conjunto entre si, além de estabelecerem as principais

ligações entre o conjunto e seu entorno. Estas vias apresentam o maior trânsito de veículos

particulares e de ônibus, sendo predominante o trânsito de passagem na Rua Eva Terpins e

na Av. Leão Machado, limítrofes ao Shopping Center Continental, que estabelecem a

principal ligação entre os municípios de Osasco e São Paulo através do conjunto, enquanto

na Av. Antônio de Sousa Noschese e na Av. Dr. Francisco P. V. de Azevedo predomina o

trânsito de acesso às principais áreas internas do conjunto. Destas vias principais saem

algumas vias de distribuição do trânsito interno, que permitem o acesso às vias destinadas

ao trânsito exclusivamente local. Dentre as últimas, algumas são pequenas vias sem saída e

outras são vias cujo traçado desestimula o trânsito intenso de veículos. A maior parte do

sistema viário do Parque Continental tem, portanto, um trânsito de veículos de caráter local,

com o predomínio de viagens que têm início ou término em imóveis do próprio conjunto.

Em síntese, o setor do Parque Continental localizado no município de São

Paulo incorpora usos diversificados, uma considerável variedade de tamanho e padrão das

unidades e um grupo relativamente heterogêneo de moradores com diferentes rendimentos

numa faixa de renda média a alta. O livre acesso às áreas públicas, que caracteriza o

conjunto desde a sua implantação, completa o quadro de um conjunto residencial bastante

integrado à cidade.
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BAIRRO URBANO OU CONDOMÍNIO FECHADO?
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Ao longo deste capítulo serão apresentados os resultados obtidos com as

entrevistas realizadas com moradores do Parque Continental. Esses resultados estão

agrupados por temas, que são: motivos da escolha, condições de convivência, utilização do

espaço público, avaliação da diversidade e avaliação do livre acesso.

6.1 Motivosda escolha

Dentre os motivos responsáveis pela decisão de morar no Parque Continental,

apontados pelos moradores, destacam-se: motivos de ordem econômica, relacionados ao

valor dos imóveis e às condições de financiamento; motivos relacionados ao padrão social,

econômico e cultural dos moradores; motivos relacionados à tranqüilidade e ao caráter

agradável do local; e motivos relacionados à conveniência da localização e às facilidades

que o comércio e os serviços diversificados existentes no local oferecem.

Com relação aos motivos de ordem econômica, os moradores mais antigos, que

adquiriram seus imóveis diretamente da construtora, foram unânimes em afirmar que o

valor e a forma de financiamento dos imóveis foram fatores determinantes na escolha do

local de moradia. Um dos moradores entrevistados deu a seguinte declaração a esse

respeito: "Eu moro no Parque há 28 anos, e o imóvel foi comprado diretamente da

Continental, durante a construção. Quando a gente veio ver o local para comprar, aqui ainda

não tinha a rua, não tinha nada, só uma casa de amostra para a gente ver como era. Eu dei

uma entrada no ato da compra, e o restante foi pago a prazo, em 180 prestações mensais, e,

o pagamento das parcelas só começava um ano após o habite-se da casa." O preço acessível

e as condições favoráveis de financiamento são sempre apontados por este grupo de

moradores como um fator importante na escolha do Parque Continental, muitas vezes

associados a outros fatores específicos para cada caso, como mostra esse depoimento: "Eu

já morava aqui no Parque, em outra casa que era dos meus pais, mas como eu gastava tudo
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que ganhava, meu pai me convenceu a comprar esta casa como uma forma de poupar. Eu

comprei de outro morador, mas com financiamento da própria Continental."

Dentre os moradores que mudaram para o local há menos de vinte anos, as

condições de financiamento não fazem parte das declarações, embora o valor do imóvel

também seja citado como motivo da escolha, mas em comparação às opções similares de

moradia disponíveis em outros bairros, ressaltando vantagens de morar no Parque pelo

mesmo preço que nos demais locais considerados, como demonstra este depoimento de um

morador que comprou sua casa há menos de um ano: "Depois de procurar muito por aí, eu

fiz a opção pelo Parque Continental, primeiro porque o valor do imóvel estava dentro do

que eu queria e, também por estar muito bem localizado, eu tinha visto imóveis em Osasco

praticamente pelo mesmo preço, mas muito distantes de tudo."

Alguns entrevistados, dentre aqueles que estão morando no local há menos

tempo, declararam ter escolhido o Parque Continental como local de moradia por terem

conhecimento de que era um bairro de pessoas de "bom nível", explicando que, com esta

expressão, referiam-se ao padrão de vida das pessoas, ao seu poder aquisitivo e também à

sua formação cultural. De fato, embora poucos moradores tenham explicitado este motivo

da escolha, no decorrer dos depoimentos ficava evidente que eles valorizavam o fato do

Parque não contar com moradores pobres. Todos os entrevistados eram profissionais de

nível universitário ou pequenos empresários ligados ao comércio e à prestação de serviços.

o fato de ser um lugar tranqüilo e agradável, com pouco trânsito, silencioso,

arborizado, foi apontado como motivo da escolha por vários moradores das casas maiores,

especialmente aqueles do setor de Osasco. A este respeito, é interessante citar a seguinte

informação, prestada pela corretora de imóveis responsável pela comercialização do

empreendimento a partir de 1970: "Nós vendemos esta etapa com a propaganda: seja

romântico, more no Parque Continental." Um morador que mudou para o setor de Osasco

há cinco anos declarou, a esse respeito: "Eu sempre achei que o Parque era um lugar seguro
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e mais tranqüilo realmente do que outros lugares como Alphaville ou Aldeia da Serra e,

além disto, era melhor para mim porque era mais perto dó ineu local de trabalho".

A localização do conjunto também foi apontada por alguns moradores como

motivo da decisão de mudar para o Parque, principalmente pelo fato de poder morar

próximo ao local de trabalho e de estudos dos filhos e, de contar com uma boa rede viária

para acesso até estes locais. A conveniência de morar num local com uma boa estrutura de

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços foi outro motivo da escolha bastante

alegado pelos entrevistados que moram no Parque há menos de vinte anos, como demonstra

esta declaração de um morador: "Eu mudei para o Parque quando me casei, em 91, e sai

daqui quando me separei, em 93. Depois eu voltei para cá em 96 e estou até hoje. Eu voltei

por causa da estrutura completa de serviços que o Parque oferece, com padaria, farmácias,

supermercado, pizzaria, o shopping com um comércio completo, além da localização que,

apesar de ser longe do centro de São Paulo, tem acesso fácil para vários pontos."

6.2 Convivência entre os moradores

Os moradores mats antigos, que compraram suas casas diretamente da

construtora durante a execução do empreendimento, relataram as características do conjunto

e o convívio entre moradores com um certo saudosismo, demonstrando a percepção de um

momento perdido no tempo, especialmente a partir da segunda etapa de implantação, pois,

durante o primeiro período, antes das modificações ocorridas a partir de 1970, as condições

concretas do conjunto não permitiram a formação -de uma boa imagem do local, como

exemplifica este depoimento de uma moradora: "no começo, o Parque parecia o Nordeste:

não tinha árvores e sempre faltava água, não passava ônibus aqui e as ruas eram todas de

terra, não tinha nenhum comércio por perto e tinha muitas casas vazias e abandonadas, era

desanimador. "

Entretanto, referindo-se ao período posterior, durante os anos 70, os moradores

usaram, de forma abundante, expressões como: "espírito de comunidade" e "ambiente de



36

cidade do interior" para caracterizar o tipo de sociabilidade presente no conjunto,

destacando uma relativa informalidade nas relações entre moradores e na utilização dos

espaços públicos, associada às boas condições gerais de segurança que possibilitavam tais

ocorrências, como mostra este depoimento de um casal que mudou para o Parque

Continental em 1973: "no começo era ótimo, era como uma cidade do interior, mas hoje,

muitos a gente nem conhece mais. Antes era todo mundo amigo, nos reuníamos todos os

domingos, conversávamos todo final de tarde, depois do trabalho. Você passava a mão

numa garrafa de uísque, ia na casa de alguém, e pronto. As crianças aproveitaram muito,

andavam de bicicleta na rua, jogavam taco, brincavam à vontade com as crianças da mesma

idade, iam sozinhas para a escola, faziam tudo o que não podiam fazer antes, quando

morávamos no Jardim Paulistano. De vez em quando, fechávamos a rua, pondo um carro

em cada ponta, e fazíamos uma fogueira, um churrasco, cada família levava uma coisa, mas

agora isso acabou, também a criançada daquela época hoje tem entre trinta e quarenta

anos."

Estes depoimentos colocam a violência urbana como fator determinante nas

mudanças de comportamento que se processaram até o presente momento. Dentre os

entrevistados, aqueles que não relataram ter sido vítimas de algum caso de violência,

relataram casos ocorridos com amigos e conhecidos do conjunto. O medo da violência e a

sensação de insegurança são as causas apontadas pelos moradores para mudanças de

comportamento e também para mudanças promovidas nas suas casas. Além das precauções

costumeiras para reduzir as chances de sofrer algum tipo de violência, como: não sair a pé

durante a noite, não deixar os veículos estacionados na rua, manter portas e portões

trancados, tomou-se uma prática comum, no setor de São Paulo, a adoção de guardas da

rua, ou seja, vigilantes contratados por grupos de moradores de cada uma das ruas,

encarregados de garantir a segurança nestes pequenos sub setores do conjunto. Fechamento

da frente dos imóveis com grades ou muros altos, substituição de janelas e portas originais

por outras consideradas mais seguras, instalação de equipamentos de segurança como:

porteiros eletrônicos, sistemas de alarme e cercas eletrificadas foram algumas das

modificações físicas realizadas pelos moradores com o objetivo de melhorar as condições
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de segurança de suas casas. No setor de Osasco, onde foram adotadas medidas de proteção

contra a violência urbana para toda a área, incluindo: o fechamento dos limites, o controle

de acesso e a contratação de uma empresa de segurança responsável pela vigilância de todo

o setor, os moradores não relataram as mesmas restrições de comportamento de caráter

preventivo, embora 97 das 151 residências apresentem modificações físicas destinadas a

reduzir os riscos de invasão do mesmo tipo das observadas nas casas do município de São

Paulo.

o Continental Parque Clube teve um papel importante na configuração da

convivência entre moradores, pois, embora a participação no clube seja aberta a não

moradores, a partir da segunda etapa de implantação do conjunto, ao comprar as casas os

proprietários recebiam um título do clube, tornando-se sócios. Em função disto, grande

parte dos entrevistados declarou haver utilizado efetivamente as instalações do clube,

participando das atividades sociais e esportivas lá promovidas nos primeiros anos, sendo

que, atualmente são poucos aqueles que ainda mantém a freqüência ao clube entre seus

hábitos de lazer.

Alguns entrevistados demonstraram estar bastante satisfeitos com os padrões

de convivência entre moradores até hoje, não tendo apresentado, em suas declarações,

sinais de saudosismo ao falar sobre as características da vida no Parque, como se pode notar

neste depoimento de uma moradora: "o seu vizinho não é uma pessoa ausente, se tiver

alguma coisa ele corre para atender, o que não é comum em São Paulo mas é uma

característica do Parque, ninguém toma conta da sua vida, mas se houver necessidade está

presente, porque as pessoas se encontram na padaria, no clube, no supermercado, no

shopping, na igreja, e a relação é uma relação diferente." Esta opinião é compartilhada

principalmente pelos moradores do setor localizado em Osasco, acrescida de referências à

união e à participação das pessoas nas atividades consideradas de interesse do grupo em

questão, como nos mostra esta declaração: "A vida comunitária no Parque é bastante

intensa. Para viabilizar a construção da cerca e dos portais, por exemplo, foram feitos vários

eventos, como: festas, bingo, bazar, e, todo mundo participava. Também no pagamento da
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equipe de vigilância, as pessoas não são obrigadas a pagar, porque não é um condomínio,

mas, mesmo assim, mais de noventa pôr cento das pessoas contribuem; só não pagam

mesmo aqueles que desde o início eram declaradamente contra o projeto."

As declarações sobre os padrões de convivência também demonstraram a

existência de alguns conflitos de vizinhança, ainda que espacialmente localizados e restritos

a situações específicas. O primeiro tipo de conflito entre vizinhos foi observado nas vias de

maior movimento, onde muitas das unidades tiveram o uso residencial modificado para uso

comercial ou de prestação de serviços, compondo um quadro de relacionamento tenso com

os moradores que permaneceram no local e gerando queixas destes moradores relacionadas

ao barulho, trânsito de veículos, movimento de pedestres, falta de privacidade, enfim, uma

redução no padrão de qualidade de moradia do local. O outro tipo de conflito de vizinhança

foi observado entre moradores das casas menores, que estão localizadas nas vias mais

estreitas e em lotes também estreitos, numa condição que oferece espaço reduzido para

estacionamento, tanto nos lotes quanto nas vias, situação em que algumas pessoas

reclamaram do comportamento egoísta dos vizinhos que estacionam seus carros em locais

impróprios, dificultando a circulação de veículos e de pedestres pela rua ou, até mesmo

impedindo o acesso dos veículos de moradores às garagens.

6.3 Utilização do espaço público

A presença de pedestres nas vias principais do conjunto é bastante comum

durante o dia, sendo mais freqüente no setor ocupado pelas casas menores e pelos

estabelecimentos comerciais, em que se pode observar a circulação de pessoas que se

dirigem a estes estabelecimentos de forma constante durante todo o período diurno em que

o comércio está funcionando. Trata-se de um movimento de moradores do próprio conjunto

e do entorno próximo, de trabalhadores domésticos e das empresas de comércio e serviços

do local, que ocupam as calçadas para atender às suas necessidades de consumo e de

trabalho rotineiras, tirando proveito da proximidade existente entre as residências e os

demais usos, que permite dispensar o uso do automóvel ou do transporte coletivo para
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realizar suas compras básicas ou para utilizar os serviços disponíveis. Além deste

movimento regularmente distribuído durante todo o dia, nota-se a circulação de jovens

estudantes, normalmente reunidos em pequenos grupos, em horários específicos de início e

término das aulas, principalmente ao longo das vias que estabelecem ligação entre a E. E. P.

S. G. Professor Architiolino Santos e os bairros vizinhos: Vila Iara em Osasco e Jaguaré em

São Paulo.

Nos setores ocupados pelas residências maiores, mars distantes da área

comercial, a presença de pessoas nas ruas durante o dia é menor e as atividades que estas

desenvolvem são típicas de áreas predominantemente residenciais, como: brincadeiras de

crianças em vias de menor trânsito de veículos; jovens caminhando ou conversando em

pequenos grupos e vizinhos conversando em frente às residências. No início da manhã ou

no final da tarde, como também durante todo o dia nos finais de semana, juntam-se a esses

grupos, pessoas de diversas faixas etárias realizando caminhadas ou andando de bicicletas.

É possível observar ainda, que determinados locais das vias públicas são apropriados como

ponto de encontro por grupos de jovens, geralmente reunidos ao redor de carros ou motos,

ouvindo música, namorando e conversando. Durante a noite, no entanto, a presença de

pedestres nas ruas é bem pequena, como aliás ocorre em praticamente todos os bairros da

cidade, especialmente devido ao receio das pessoas de tomarem-se vítimas de atos de

violência quando expostas em espaços públicos na condição de pedestres. Esta declaração

de um morador com trinta e nove anos de idade que reside no conjunto desde 1973, sobre a

experiência vivida em sua juventude, mostra que nem sempre as ruas estiveram vazias

durante a noite: "Na época, quase não aconteciam assaltos, então a gente se reunia quase

todas as noites em frente à casa de alguém e dali saia para passear ou ir para alguma festa,

quer dizer os pontos de encontro eram na rua mesmo. Hoje já quase não acontece mais isso

nas ruas por causa do problema de segurança, pois existe sempre o risco dos assaltos."

As praças em geral são pouco utilizadas para atividades de lazer, predominando

o uso de seus espaços para a circulação de pessoas que as incluem em seus roteiros, sendo

pouco comum a permanência de pessoas em seu interior para conversar, repousar, namorar,



40

praticar atividades esportivas ou qualquer outra forma de lazer. A Praça Giovani Montagna,

localizada ao lado do centro comercial, é uma área equipada com um palco elevado e uma

esplanada, própria para a realização de eventos que demandam a reunião de muitas pessoas,

como apresentações de grupos musicais ou teatrais que, segundo informações dos

moradores, não recebe eventos deste tipo há bastante tempo e que, conforme foi possível

observar, atualmente tem sido apropriada principalmente por garotos que se oferecem para

guardar os carros estacionados e por moradores de rua que buscam abrigo sob a cobertura

do palco, não sendo usada pelos moradores nem mesmo para circulação. A exceção é a

grande área verde localizada no setor de Osasco entre a Rua 71 e a Av. Osasco que, além de

ser bem maior que as demais praças do conjunto, está bem conservada e equipada com:

pista para caminhadas, aparelhos para ginástica, campo de futebol e recantos sombreados

para repouso. Esta é a principal área de lazer do Parque Continental, e também o ponto de

encontro entre moradores, bastante utilizada durante todos os períodos do dia,

principalmente nos finais de semana, para práticas esportivas, para passear, para estar,

enfim, o principal destino para os moradores do conjunto e mesmo dos bairros vizinhos em

seus momentos de lazer diurno. Este depoimento de um morador demonstra a importância

do local como espaço destinado ao lazer e a convivência: ":8 comum meus filhos brincarem

na praça, eu também costumo passear por ali quando tenho tempo, minha mulher costuma

caminhar bem mais por lá, e a praça é muito usada também por pessoas de fora do parque,

principalmente por times de futebol dos bairros vizinhos que vêm jogar ali. É comum

encontrar conhecidos de outros locais usando a praça, principalmente para caminhar ou

trazendo os filhos para brincar por ali."

6.4 Avaliaçãoda diversidade

A diversidade de usos foi considerada pelos moradores em geral como um fator

positivo do conjunto, sendo inclusive, como já foi visto, apontado como um dos motivos de

escolha do Parque Continental para moradia. Os estabelecimentos comerciais e de prestação

de serviços estão localizados no shopping center, no centro comercial, e nas unidades

localizadas na Av. Antônio de Sousa Noschese e na Av. Dr. Francisco de Paula Vicente de
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Azevedo, no trecho próximo à Rua Eva Terpins, como também ao longo desta última via,

configurando um setor comercial junto às vias de maior circulação de veículos e de

pedestres, no limite sul do conjunto.

As unidades que tiveram seu uso residencial transformado para comércio e

serviços abrigam atividades variadas, que inicialmente ocupavam as lojas do centro

comercial existente, como: pizzaria, copiadora, salão de beleza, consultório médico,

imobiliária, escola de línguas, papelaria, entre outras.

o Shopping Center Continental, embora seja um equipamento de âmbito extra

local, que atende a uma população de moradores de muitos bairros do entorno, possui uma

série de estabelecimentos voltados para o atendimento de necessidades corriqueiras, como:

farmácia, locadora de vídeos, supermercado, sapataria, agência bancária, lanchonetes, entre

outros, sendo portanto bastante utilizado pelos moradores do Parque.

o centro comercial executado pela construtora, que inicialmente concentrava

todas as atividades comerciais, atualmente abriga apenas dois estabelecimentos: um

supermercado, que usa uma grande área do imóvel, e uma padaria, ambos com acesso pela

Av. Antônio de Sousa Noschese, sendo que as demais instalações, que ocupam quase

metade da área construída, estão sem qualquer utilização no momento.

o surgimento do comércio e serviços nas unidades projetadas para uso

residencial é uma transformação no espaço que acompanha a dinâmica urbana do local e

demonstra a ocorrência de outras demandas após a implantação do conjunto. A

insuficiência da previsão de oferta destas atividades no plano inicial para a demanda

crescente ao longo do tempo é um fato que se verifica, pois o número de estabelecimentos

hoje é muito maior do que o número de vagas dos equipamentos planejados. Outro fato a

destacar é o diferente critério de localização destes usos em relação ao critério adotado no

projeto, com a instalação destes em eixos, ao longo das vias públicas principais, que
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numa quadra conforme previsão do projeto.

A configuração do setor comercial numa extremidade do conjunto é um fato

que proporciona a tranqüilidade observada nas demais áreas do conjunto, onde predomina o

uso residencial. A percepção deste fato podia ser notada nas entrevistas, a partir da

avaliação positiva que os moradores faziam tanto da conveniência de poder desfrutar de

comércio e serviços diversificados no próprio conjunto quanto do ambiente tranqüilo e

sossegado da rua em que moravam. Em alguns depoimentos, esta percepção estava

explícita: "No dia a dia nós compramos tudo no Parque, usamos a padaria, o supermercado,

a academia de ginástica, inclusive eu mesmo tenho uma clínica no shopping. Agora, o

comércio tem se restringido àquela área próxima ao shopping, então, como está hoje é bom,

mas o crescimento disto, que eu acho inevitável, é negativo."

A diversidade de tamanho e de padrão das residências ocorre segundo os

parâmetros de um conjunto projetado e executado sob o comando de um único

empreendedor, ou seja, são unidades padronizadas configurando setores de residências com

as mesmas características, e não unidades totalmente diferenciadas implantadas ao longo

das vias, como ocorre nos bairros urbanos tradicionais. As residências, embora

padronizadas, apresentam diferentes modelos para o mesmo porte e, em algumas ruas,

unidades de diferentes modelos estão implantadas, em outras, estão implantadas unidades

de diferentes modelos e tamanhos. Esta característica foi bem avaliada pelos entrevistados,

que apontaram as vantagens de poder contar com variadas opções de residências no mesmo

ambiente, alguns dos quais já haviam mudado de residência dentro do próprio Parque, em

função das diferentes necessidades ao longo do tempo.

"Nós temos casas de a até z, e ainda há as reformas. O Parque não perdeu a

característica de conjunto do BNH ainda, porque apesar das reformas ficou uma

característica de pré-idealizado. Eu diria que o baixo poder aquisitivo hoje quase não existe

aqui, existem pessoas arraigadas nas suas casas, então elas foram reformadas, e o poder
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aquisitivo mais baixo aqui dentro hoje em dia é pouco, mudou muito durante esse tempo.

Houve muitamudança de moradores nessa parte antiga onde estão as casas menores, e as

pessoas melhoraram de vida também." Este depoimento de uma moradora que mudou para

o Parque ern 1970 esclarece sobre as características atuais da população moradora do

conjunto que se pode observar.

Embora não tenha sido realizado um levantamento sistemático do poder

aquisitivo dos moradores, pode-se afirmar com segurança que praticamente não existem

moradores pobres no Parque Continental, predominando largamente uma população de

renda média a média alta. São muitas as evidências constatadas neste sentido, além das

próprias declarações dos entrevistados: o valor de mercado das residências menores, que,

segundo corretores que atuam no local, é de cem mil reais no mínimo; as características dos

produtos oferecidos pelos estabelecimentos comerciais; a quantidade de veículos novos nas

garagens das residências, além do fato de todos os entrevistados serem profissionais de

nível universitário ou pequenos e médios empresários. Os resultados da observação e das

entrevistas não indicaram a ocorrência de atitudes discriminatórias entre os moradores de

diferentes faixas de renda, aparentemente porque, apesar das diferenças de rendimentos,

apresentam valores, hábitos e procedimentos de vida muito próximos, como exemplifica

este trecho do depoimento de um entrevistado que mora no conjunto desde 1975 sobre a sua

experiência: "Sempre tive muitas amizades dentro do Parque, e o grande lance era que,

mesmo tendo pessoas que, embora sendo de uma classe média, tinham posses bem

distantes, as pessoas não eram discriminadas. Você tanto ia na casa de um que era mais

simples quanto numa casa mais sofisticada, e formavam-se aqueles grupos grandes de

amigos, tinha muita festa, e o interessante é que isto agregava muita gente de fora também.

Eu tenho muitos amigos que não moravam no Parque, mas que se agregavam para

participar dessas atividades que aconteciam no Parque."
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6.5 Avaliaçãodo livre acesso

o livre acesso às áreas públicas foi um tema sobre o qual os entrevistados

apresentaram opiniões divergentes, configurando-se claramente uma divisão entre aqueles

que defendem restrições ao livre acesso e aqueles que não consideram necessário nem

desejável qualquer tipo de restrição. Os motivos alegados para as propostas de fechamento

e controle do acesso de veículos e de pedestres são: aumentar a segurança do local contra a

crescente violência que tem caracterizado as áreas urbanas e evitar o aumento do trânsito de

veículos e pessoas da região pelas principais vias para garantir a preservação da qualidade

de vida.

Mesmo entre os moradores do setor localizado em Osasco não há consenso

sobre o tema. Embora a grande maioria seja favorável e, além de ter participado ativamente

da implantação das medidas restritivas, mantenha o seu apoio contribuindo para o

financiamento do sistema de segurança, existe uma pequen,a parcela de moradores que,

desde o início da mobilização, se posicionou contra o fechamento dos limites do setor e o

controle do acesso de pessoas nos portões. Não tendo conseguido impor a sua vontade

perante a maioria, esta parcela de moradores tem demonstrado o seu descontentamento

recusando-se a prestar qualquer contribuição para a preservação do sistema implantado.

Os moradores deste setor que defendem as restrições ao livre acesso

implantadas apontaram como principal fato que motivou a mobilização da comunidade para

promover as modificações, a possibilidade de ocorrer um aumento drástico no trânsito de

veículos no local, a partir de uma informação divulgada de que a Av. Osasco, via de

distribuição do tráfego interno em forma de alça que dá acesso a todas as demais vias do

setor, seria ampliada para estabelecer uma ligação alternativa entre a Av. dos Autonomistas

e um grande conjunto de edifícios de apartamentos em execução numa área junto à divisa

noroeste do Parque Continental. O receio de futuras alterações nas condições ambientais,

perdendo qualidades valorizadas pelos moradores para um setor residencial, como: a

tranqüilidade, o silêncio, o sossego e a segurança dos pedestres que a ausência do tráfego
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intenso possibilita, teve como aliado um outro motivo: o desejo de aumentar a segurança da

comunidade frente ao crescimento da violência urbana.

o depoimento que segue, prestado por um morador que era diretor da

associação de moradores no período das modificações, sintetiza bem o processo

transcorrido: "Vendo que ali ia passar a ser um corredor de trânsito, nos mobilizamos e

resolvemos fechar a área, inicialmente sem o conhecimento dos órgãos públicos.

Construímos os portais nos acessos, e depois, completamos a cerca e substituímos os

trechos antigos por uma cerca bem feita. O pessoal do lado de São Paulo brigou para que

nós não fizéssemos isto, porque eles achavam que nós queríamos nos separar e eles

alegavam que o Parque era uma coisa só, mas não era essa a intenção. A idéia não era

impedir o acesso de ninguém ali, até porque a praça do lado de Osasco é muito usada, não

só pelos moradores do Parque, como de toda a região, mas havia muita transgressão da lei

ali na praça, como tráfico e uso de drogas, além de furtos e arrombamento de veículos, e,

com a implantação dos portais e da vigilância isso desapareceu; hoje em dia você pode

viajar sabendo que vai voltar e encontrar a casa em ordem. No começo, nós encontramos

uma resistência muito grande por parte dos moradores da região, inclusive um morador de

Presidente Altino, que é um bairro de Osasco, chegou a entrar com uma ação no Ministério

Público, mas nós fizemos um acordo com a Promotoria Pública, e colocamos um cartaz na

portaria esclarecendo que é uma área pública e que o acesso de pessoas e de veículos é

livre, só que nós mantemos vigilância controlando os veículos, anotando o número da placa,

fazendo uma vigilância ostensiva que inibe qualquer ato de violência."

Na mesma época em que ocorreu o fechamento do setor de Osasco, também

surgiram debates, entre os moradores do setor localizado em São Paulo, sobre as

possibilidades de implantar algumas medidas para restringir o livre acesso de não

moradores às áreas públicas. O fato concreto que desencadeou a discussão, também neste

caso, foi o início da construção do conjunto de edifícios de apartamentos em terreno

vizinho ao Parque Continental, pois a via principal deste conjunto se conecta, por meio de

uma via hoje em estado precário, com uma das extremidades da Av. Antônio de Sousa
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Noschese. As mudanças ambientais advindas do incremento na circulação de veículos e

pedestres, resultante da função de ligação que passaria a caracterizar esta avenida, como: o

fim da tranqüilidade e do sossego que caracterizam o local e o possível agravamento da

violência urbana, eram os principais motivos alegados pelos defensores da proposta de

restrição do acesso.

As características deste setor, que conta com vários estabelecimentos

comerciais e com linhas de ônibus percorrendo as suas vias principais, e que abriga várias

áreas públicas em seu interior, como: praças e escolas, praticamente impossibilitam a

adoção de uma solução do tipo condomínio fechado de fato para o setor como um único

todo, sem fragmenta-lo em vários setores menores, devido à necessidade de excluir estas

áreas do perímetro a ser fechado. Não sendo viável o fechamento do setor com muros ou

grades, a associação de moradores coordenou uma campanha para implantar um projeto de

bolsão residencial no local, como forma de tentar evitar os efeitos do adensamento do

entorno sobre o conjunto. O bolsão residencial, instituído pela Lei n° 11.322/92 do

Município de São Paulo, é uma solução para eliminar o tráfego de passagem de áreas

residenciais, por meio do bloqueio de acessos para veículos em determinados pontos do

sistema viário de modo a desestimular o uso das vias por veículos que não se destinem ao

bolsão, destinando-as preferencialmente ao trânsito local. Entretanto, as modificações

devem assegurar a plena utilização do sistema viário principal e secundário e da rede de

transportes; devem garantir o livre acesso de pessoas, sendo vedada instalação de portões,

correntes ou cercas; e, precisam contar com a anuência de 70% dos proprietários do setor

para que possam ser implantadas.

Iniciada a campanha para o desenvolvimento do projeto e para a sua posterior

apresentação à apreciação dos órgãos públicos, verificou-se uma divisão de posturas entre

os moradores, não se configurando a formação de uma maioria favorável que permitisse o

prosseguimento da iniciativa. Um membro da associação de moradores do setor, que

participou da campanha pela implantação do bolsão residencial, relatou desta forma os

fatos: "quando os moradores de Osasco fecharam a área deles, em 1998, nós queríamos que
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a nossa área se transformasse num bolsão residencial, para melhorar as condições de

segurança e também para evitar que aumentasse o trânsito nas avenidas por causa dos

prédios em construção lá em Osasco, mas a gente não contou com a mesma colaboração

dos moradores aqui em São Paulo, porque a área aqui é muito maior, tem muito comércio e

muitas casas mais modestas, e a gente não consegue uma adesão efetiva dos moradores."

A mobilização para a implantação do bolsão acirrou as divergências entre os

moradores, e, diante da perspectiva do insucesso, alguns defensores da proposta de restrição

do acesso decidiram executar bloqueios na extremidade da Av. Antônio de Sousa Noschese,

utilizando floreiras feitas com grandes tubos de concreto dispostos na transversal do leito da

via, de forma a impedir a circulação de veículos entre o Parque Continental e os bairros

vizinhos, numa tentativa de configurar um fechamento de fato, não legalizado, mas que

provavelmente seria mantido, como tem acontecido em casos similares no município, além

do próprio caso verificado no setor vizinho. Entretanto, como a opinião da comunidade

estava dividida a esse respeito, não se configurou um grupo dominante para atuar

favoravelmente à manutenção da iniciativa, desenvolvendo uma seqüência de ações para

preservar o fechamento da via, e, por outro lado, algumas pessoas contrárias à proposta de

restrição do acesso, sentindo-se atingidas pela atitude agressiva aos seus interesses,

mobilizaram-se e retiraram os obstáculos do leito da via, liberando-a novamente para a

circulação de veículos. A via permanece aberta até hoje, e, a partir de então, as propostas de

fechamento e de transformação deste setor num condomínio fechado de fato foram

perdendo intensidade, sendo que, os moradores favoráveis à idéia manifestaram uma certa

resignação em relação à questão no decorrer das entrevistas, demonstrando entender que,

devido às características específicas do setor, era praticamente impossível viabilizar as

modificações pretendidas.

A associação de moradores do setor, considerando a preocupação da

comunidade em geral com atos de violência que estavam ocorrendo, direcionou então a sua

atuação para obter melhores condições de segurança pública para o conjunto, e, como

resultado, conseguiu viabilizar a instalação de um posto da Polícia Militar na Av. Dr.
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Francisco P. V. de Azevedo, em frente à escola estadual. A presença constante do

policiamento ostensivo a partir da implantação do posto policial com funcionamento

ininterrupto foi uma solução bem avaliada pelos moradores entrevistados, que informaram

ter havido uma redução dos atos de violência praticados no Parque Continental no período,

embora esse fato também seja atribuído, pelos moradores, à presença de vigilantes

particulares durante o dia e a noite em praticamente todas as ruas do conjunto. E importante

destacar a percepção, por parte dos moradores, de que houve uma melhora nas condições de

segurança do local, pois, embora todos os entrevistados tivessem conhecimento de vários

casos de violência ocorridos no conjunto ao longo dos anos de moradia, foram unânimes

em afirmar que consideram ser menor a violência no Parque Continental do que em outros

bairros da cidade.
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7. CONCLUSÕES

o Residencial Parque Continental apresentava, no momento de sua

implantação, usos diversificados sem nenhuma separação por barreiras físicas entre as áreas

ocupadas por comércio, serviços e instituições e as áreas residenciais, e, até o presente, esta

diversidade de usos intensificou-se, com a transformação de algumas unidades residenciais

em estabelecimentos comerciais. A diversidade de porte e de padrão das edificações que já

existia também aumentou, devido ao grande número de unidades que foram reformadas no

período. Os moradores formam um conjunto relativamente heterogêneo, com pessoas de

diferentes faixas de renda dentro da camada da população de renda média a alta. O conjunto

não está isolado do entorno, permitindo acesso direto aos bairros vizinhos pelas vias

destínadas ao trânsito de passagem, que estão localizadas na extremidade sul, junto ao setor

comercial. Na maior parte de sua área predomina o trânsito local, garantindo um ambiente

de tranqüilidade adequado ao uso residencial. O livre acesso às áreas públicas que já

caracterizava o conjunto permanece, e, apesar da preocupação da comunidade com a

violência urbana, o uso dos espaços públicos do conjunto por não moradores tem

aumentado, devido, entre outras razões, ao próprio sucesso das atividades comerciais

presentes, como também devido ao desenvolvimento e adensamento dos bairros vizinhos.

Estas condições permitiram o desenvolvimento de um processo gradativo de integração do

conjunto ao restante do tecido urbano, um processo que, mantendo uma identidade própria

do lugar, tem propiciado uma redução constante do isolamento típico dos grandes conjuntos

habitacionais, inclusive gerando insatisfação entre os moradores devido aos problemas dele

advindos, como o aumento da violência e do movimento de veículos no interior do

conjunto, conforme demonstraram os resultados da pesquisa realizada. As tentativas

frustradas de aumentar o isolamento do setor localizado em São Paulo confirmam o rumo

desta área, e, mesmo os partidários do isolamento mostraram-se resignados perante a

constatação de sua inviabilidade, que decorre basicamente da diversidade presente no setor.

O setor localizado em Osasco apresenta uma situação completamente diferente

do restante do conjunto, marcada pelo uso exclusivamente residencial, por residências de
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grande porte e de alto padrão, por um grupo bastante homogêneo de moradores e por um

sistema viário que só se conecta em dois pontos com uma mesma via externa não

estabelecendo nenhum tipo de ligação com outras áreas. Esta condição de implantação

propicia, por si só, um considerável isolamento do setor, pois a cidade real está do outro

lado do córrego, de tal forma que a cerca e as portarias instaladas pelos moradores

aparentemente têm como função principal desestimular a entrada de. pessoas indesejadas,

como pedintes e moradores de rua, ao invés de evitar atos de violência, que na verdade são

evitados por meio da ação da empresa de segurança contratada para a vigilância do local.

Assim, este setor que desde a sua implantação não apresentava nenhuma diversidade, e que

tem a acessibilidade reduzida pelo fechamento e pelo controle do acesso nas portarias, se

assemelha muito mais a um condomínio residencial fechado do que a um bairro urbano.

A percepção dos moradores entrevistados confirma esta conclusão realizada a

partir da análise dos dados coletados. A penúltima pergunta que constava do roteiro de

entrevistas solicitava que a pessoa informasse, com base na sua experiência de morador, se

considerava que o Parque Continental se aproximava mais de um bairro urbano tradicional

ou de um condomínio residencial, e todas as respostas apontaram o bairro urbano como o

modelo mais próximo da realidade do conjunto, .sendo que alguns entrevistados declararam

considerar que o Parque Continental já era efetivamente um bairro da cidade. Algumas

respostas apresentavam frases que procuravam caracterizar o tipo de bairro a que as pessoas

se referiam, como: "um bairro pequeno, onde as pessoas se conhecem"; "um bairro com

características de comunidade, como numa cidade do interior" ou ainda: "um bairro

diferente de outros em São Paulo, em que você vai de um bairro para outro por qualquer

rua, é um pouco mais limitado neste ponto." Entretanto, ao responderem a esta questão, as

pessoas salientavam que estavam se referindo ao setor do Parque Continental localizado no

município de São Paulo, pois, o setor localizado em Osasco, também no entender de todos

os entrevistados, se aproximava muito mais do modelo de um condomínio residencial. De

fato, esta é a realidade que pode ser observada no local, um setor urbano composto por

setores menores com características próprias, que se apresenta como um pequeno bairro
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urbano em São Paulo, e um pequeno setor isolado, cercado e dotado de portarias para

controle do acesso que se assemelha à um condomínio fechado no município de Osasco.
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FOTO 1: Vista geral do conjunto, a partir da R. Eva Terpins

FOTO 2: E. E. P. S. G.Prof Architiolino Santos
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FOTO 3: .Vista do setor de casas menores, reformadas visando maior segurança

FOT04: Vista: do setor de Osasco, onde só existem Casas grandes
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FOTO 5: Centro comercial na Av. Antônio de Sousa Noschese

FOTO 6: Vista.lateral do centro comercial, com todas as lojas desocupadas
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FOTO 7: Comércio e serviços instalados nas antigas unidades residenciais

FOTO 8: Academia esportiva ocupando três antigas unidades residenciais



FOTO 9: Vista de uma área verde equipada apenas para circulação de pedestres

FOTO 10: Praça Giovani Montagna,com moradores de rua ocupando a área do palco
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FO:rO.ll:Área verde. no. Setor de Osasco, com.equipamentosespOI1iv.os-~e.de.lazer

r'

FOTO 12: Trecho de uma rua usado como ponto de reunião de jovens
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FOTO 13: Exemplo de guarita instalada em rua do setor de São Paulo

FOTO 14: Portaria instalada no acesso ao setor de Osasco
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FOTO 'i5: Trecho .daAv. .Antônio.S, Noschese onde.foram .instaladas.e.posteriormente
retiradas flóreiras de concreto impedindoacirculação de veículos

, .

FOTO 16:Flor~iras que permanecem no [eito.deuma via sem impedir a circulação, pois
existe outra.alçade acesso.ao.iado.do ..canteiro
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