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Resumo
Este trabalho pretende identificar os fatores que intervêm na utilização e qualidade
dos sistemas de lazer inseridos em conjuntos habitacionais da Zona Leste da cidade
de São Paulo. Assim, objetiva promover o conhecimento destes fatores e sua
divulgação aos profissionais que de alguma forma participam da produção de
habitação de interesse social e, conseqüentemente, da produção dos espaços
destinados a sistemas de lazer. Ao longo do trabalho, propõem-se parâmetros de
análise e, ao final, recomendações para obtenção de qualidade.
Palavras-chave: Lazer, Habitação.

Abstract
The purpose of this work is to identify the factors which interfere in the use and
quality of the recreation systems introduced into housing complexes in the city of São
Paulo’s eastern section. Therefore, it aims at promoting the awareness of these
factors and their disclosure to those professionals who somehow are engaged in the
production of a social interest housing program and, thereby, the production of areas
intended for recreation systems. Analysis parameters are proposed throughout the
work as well as recommendations for obtaining quality, at the end of it.
Key-words: recreation, housing.
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1 INTRODUÇÃO
É notória a ausência de espaços de lazer nas grandes metrópoles. No caso de São
Paulo, parte significativa dos espaços existentes está subutilizada ou mesmo
abandonada. Abandonada não só pelo poder público, responsável legal por sua
conservação, mas também pela população usuária mais próxima.
Neste trabalho, será investigada a Zona Leste da cidade de São Paulo, marcada
pela implantação de grandes núcleos habitacionais, onde há grande déficit
quantitativo e qualitativo de espaços de lazer. Nas últimas décadas, a intervenção
pública em habitação baseou-se na produção de unidades a baixo custo. Como os
melhores locais da cidade - mais centrais e acessíveis - foram apropriados pelos
grupos de maior poder econômico, a construção em terrenos periféricos - não
visados pelo mercado imobiliário e, portanto, menos caros - foi adotada pelo poder
público como medida de redução do custo final da unidade.
Sem alternativas de crédito por financiamento, grande massa populacional de baixa
renda foi transferida para estes núcleos, em sua maior parte desprovidos até mesmo
da infra-estrutura básica. Seus moradores enfrentaram - e em alguns casos ainda
enfrentam - dificuldades de acesso aos serviços do setor público, desde a área de
transportes até a de saúde.
Dentre as inúmeras deficiências do setor público no atendimento dessa camada da
sociedade, focalizaremos os espaços de lazer inseridos nos conjuntos habitacionais
promovidos pelo poder público. Inúmeros são os aspectos que interferem na
utilização e qualidade desses espaços, daí a necessidade de investigar e identificar
os de maior relevância para melhorar não só a qualidade do projeto arquitetônico,
mas também a qualidade de todas as interfaces que envolvem a implantação de um
espaço dedicado ao lazer.
Escolhido entre diversos conjuntos habitacionais produzidos pela Companhia de
Habitação e Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) em
condições semelhantes, o caso estudado é o Conjunto Habitacional Vila Silvia. Tal
escolha justifica-se por este ser um dos primeiros conjuntos produzidos pelo
Programa Paulista de Mutirões, estar em uma área relativamente nobre da Zona
Leste e também pela disponibilidade de informações na CDHU a respeito desse
caso, pois o conjunto ainda não foi totalmente concluído.
Cabe esclarecer, que o Programa Paulista de Mutirões foi a consolidação do
primeiro sucesso da luta popular por moradia, conforme podemos observar nas
entrevistas realizadas neste trabalho (Anexo A), iniciada em meados da década de
80 e que se sustenta até os dias atuais, através da participação no programa, hoje
denominado mutirão associativo, que conta com financiamento da CDHU.
Considerando a importância do lazer no desenvolvimento da vida física e emocional
do ser humano, é preocupante encontrarmos locais inicialmente planejados para
desenvolvimento de atividades lúdicas e esportivas, transformados em pontos de
consumo e venda de drogas - conseqüentemente, pólos geradores de violência.
O espaço não é o causador destes problemas sociais, nem pode, portanto,
solucioná-los, mas deve contribuir positivamente para, no mínimo, amenizá-los.
Através desse estudo, pretende-se alertar os profissionais envolvidos direta ou
indiretamente na produção do espaço público de lazer sobre a importância do seu
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trabalho e da necessidade do seu empenho e criatividade para mudar o quadro
existente de desatenção para com este tema.
O objetivo não é a elaboração de proposta que sirva a todos os sistemas de lazer,
pois cada um destes é único, e com características particulares em todos os
aspectos. O que se propõe é apenas elaborar hipóteses, para o Conjunto
Habitacional Vila Silvia, sobre possibilidades de melhorar a qualidade e,
conseqüentemente, potencializar a utilização dos seus sistemas de lazer pela
população.
Não se almeja a elaboração de um manual de procedimentos, que já existem em
número suficiente. Pretende-se destacar aqui, de forma sucinta e objetiva, ações
que podem melhorar a eficácia das várias etapas do processo de produção e
utilização de sistemas de lazer, mencionando-se apenas seus aspectos mais
relevantes.
1.1 Metodologia
Observando-se os conjuntos habitacionais na Zona Leste da cidade de São Paulo,
nota-se a clara ausência de locais adequados para a prática de esporte ou lazer. Os
poucos espaços existentes são minimamente utilizados, e nem sempre para práticas
saudáveis. Percebe-se que estes locais permanecem vazios por longos períodos e
em horários variados. Em outros casos, estão tão isolados do núcleo residencial,
que aparentam jamais serem usados. Daí a necessidade de entender os
mecanismos de funcionamento de um sistema de lazer, em especial os inseridos em
conjuntos habitacionais.
As perguntas que nortearam a pesquisa, desde o princípio, foram:
•

Que fatores intervêm na utilização dos sistemas de lazer?

•

Por que alguns são muito utilizados e outros nem tanto, mesmo com a
evidente carência destes espaços na zona leste?

•

Atualmente, nos conjuntos habitacionais como é projetado, executado,
mantido e gerido um sistema de lazer?

•

O que pode ser feito para melhorar a qualidade dos sistemas de lazer?

Para responder estas questões, foi preciso inicialmente compreender o que é um
sistema de lazer. Para tanto, estudou-se a legislação para identificação do termo
mais adequado a ser utilizado para as áreas investigadas. Então, verificou-se que as
áreas descritas em projetos da CDHU como sistemas de lazer são identificáveis,
também, como áreas verdes e espaços abertos, entre outros.
Assim, para facilitar a compreensão, optou-se pela identificação das áreas, objetos
deste estudo, como sistemas de lazer. Desmembrando a composição, tem-se que
sistema, por definição da NBR ISO 9000 (2000), é um conjunto de elementos interrelacionados ou interativos, e lazer, segundo Dumazedier (1976), é o conjunto de
atividades às quais o individuo pode entregar-se de livre vontade para repousar,
divertir-se, recrear e entreter-se, após estar livre das obrigações profissionais,
familiares e sociais. Trata-se de espaços nos quais podem-se acumular:
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•

Atividades Esportivas – prática de atividades físicas como futebol, ciclismo,
corrida etc.

•

Atividades de Lazer – de acordo com Santini (1993, p.18), atividades
realizadas no tempo livre, quando o indivíduo tem a opção de escolha entre
atividades a exercer.

•

Atividades de Recreação – segundo Marinho apud Santini (1993, p.18), são
atividades físicas ou mentais que o individuo realiza para a satisfação de suas
necessidades físicas, psíquicas ou sociais e que, na sua realização, tragam
prazer.

Ajustada a denominação, foi preciso encontrar critérios de análise para o estudo,
além de compreender como são elaborados, executados, mantidos e geridos os
sistemas de lazer. Por se tratar de assunto relativamente recente na pauta de
discussões sobre gestão pública, qualidade de vida e cidadania, na literatura
encontram-se informações isoladas, referentes a esporte, lazer e recreação.
Foi necessário elaborar uma coletânea de aspectos intervenientes, a partir de dados
teóricos da bibliografia disponível. Desta forma embasou-se a pesquisa, escolheramse os critérios aplicáveis à análise e, então iniciaram-se entrevistas com profissionais
atuantes na produção de habitação de interesse social e espaços públicos de lazer.
Agruparam-se, para melhor compreensão, os aspectos de interesse em cinco
grandes grupos, a saber:
1. Aspectos de legislação,
2. Aspectos de projeto,
3. Aspectos de execução,
4. Aspectos de manutenção e
5. Aspectos de gestão.
Foram entrevistadas pessoas que de alguma forma participam ou participaram dos
processos geradores dos aspectos elencados. Para os aspectos de projeto, por
exemplo, foram entrevistados tanto os profissionais que elaboraram os projetos
quanto os usuários, para assim, atingir o maior número de faces do problema.
Por se tratar de uma pesquisa qualitativa e não quantitativa, a opção foi por
entrevistas que deixassem o entrevistado à vontade, embora houvesse o propósito
de seguir o roteiro previamente elaborado. Permitiu-se que o entrevistado
explanasse sobre suas opiniões pessoais e profissionais referentes ao tema
abordado de maneira livre. Para obtenção dos dados, por vezes a linguagem do
questionário foi a mais simples, se aproximando da empregada pelo usuário,
facilitando assim a comunicação, como acontece quando são entrevistados os
adolescentes ou crianças. A escolha dos entrevistados prendeu-se, além dos
aspectos teóricos levantados, à sua participação efetiva como usuário, mantenedor,
projetista ou executor do espaço estudado.
Optou-se por inserir nos Anexos os questionários utilizados durante as entrevistas,
além da transcrição destas, complementando este material com aspectos de
legislação (portaria intersecretarial e matéria do diário oficial), quadros, tabelas,
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projetos e implantações que ilustram e demonstram o que se descreveu ao longo do
texto a respeito do conjunto habitacional e das características da região onde está
localizado.
Embora existam outras produtoras de habitação de interesse social, optou-se por
referenciar-se, ao longo do trabalho, em especial à CDHU e à Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP), por representarem o maior
número de habitações produzidas na cidade de São Paulo.
Mesmo havendo nos conjuntos habitacionais sistemas de lazer condominial, ou seja,
inseridos no conjunto de prédios denominado condomínio, optou-se por estudar
apenas os externos aos condomínios, que estão inseridos na malha urbana e com
acesso a todos, condôminos ou não. Afinal, uma intervenção do porte do conjunto
estudado deve, ao menos em teoria, prever as interferências que vai causar na
cidade e oferecer condições de amenizá-las quando forem negativas.
A opção por estudo de caso ao invés de um estudo mais amplo deveu-se, em
princípio, à impossibilidade de estudar um número tão grande de conjuntos
habitacionais existentes na cidade, ainda que nos restringíssemos à Zona Leste.
No presente estudo, observa-se a possibilidade de aplicar não a solução técnica,
mas os critérios de análise aqui desenvolvidos em outras situações, ou seja, em
outros sistemas de lazer. A adequação dos critérios e parâmetros aqui elencados
pode também ser aplicada a este caso específico e, finalmente, as melhorias que
podem ser alcançadas com estes critérios e parâmetros são sustentáveis, desde que
devidamente administradas.
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE LAZER
O lazer, como assunto de preocupação relativamente recente na sociedade, já foi
descrito e definido de diversas formas. Por se tratar de um tema muito amplo,
envolvendo conceitos sociais, culturais e históricos, é melhor que o descrevamos
aqui de forma sintética. Segundo Dumazedier (1976 apud Ribas, 1998), trata-se de
um conjunto de ocupações, às quais o indivíduo pode entregar-se
espontaneamente, seja para repousar, divertir-se ou desenvolver sua formação
desinteressada, sua participação voluntária, sua livre capacidade criadora, após
desvencilhar-se das obrigações do trabalho.
No princípio, quando a sociedade era de base agrícola, o lazer e o tempo livre não
apresentavam grande distinção em relação ao trabalho. O tempo era marcado,
principalmente pelos ciclos da agricultura e pelas demandas da natureza. A sua
interação com a natureza era forçosamente muito intensa, a ponto de serem
confundidos, os momentos de trabalho, com lazer e tempo livre.
A necessidade humana de recreação vem “desde sempre”. Araújo (1961) afirma que
o homem, em ambiente confinado, retém em seu organismo diversas formas de
energia, que precisa liberar de maneira normal para evitar que estas energias sejam
liberadas de forma nociva à sociedade. E essa liberação sempre ocorreu na prática
de divertimentos e distrações que conduzissem seu consumo. Como é o caso das
crianças, que saltam, correm, pulam e gritam ou dos camponeses e agricultores,
quando se entregam a práticas desportivas após períodos extensos afastados do
trabalho.
Depreende-se desta afirmativa, a necessidade urbana de criar-se
ambientes adequados à prática de lazer, esportes, recreação, etc.
No Brasil, o lazer operário era e, de certa forma, ainda é visto de maneira negativa.
Talvez seja um resquício dos investimentos da classe dominante em confundi-lo com
o ócio ou desperdício de mão-de-obra. Sant’anna (1994), analisa a diminuição da
jornada de trabalho como um tema polêmico e conflituoso por envolver, ao mesmo
tempo, reivindicações da classe trabalhadora e o crescimento da indústria do lazer.
A redução da jornada de trabalho oferecia, ao operário, um tempo que ele poderia
usar como preferisse. Entretanto, não garantia a utilização desse tempo em
atividades consideradas lícitas ou em acordo com normas e leis preestabelecidas da
sociedade.
O lazer, visto como ócio, sinônimo de vadiagem, preguiça,
improdutividade, era acompanhado de perto nas mais diversas esferas.

inutilidade,

Na esfera governamental, a legislação, por volta de 1825, segundo Sant’anna
(1994), previa punições e correções jurídicas, sanções normalizadoras e inspeções
institucionais. Em nome da boa ordem, as providências eram tomadas para manter
a tranqüilidade e a decência em festas religiosas e divertimentos públicos.
Na esfera educacional, Freire (1981 apud SANT’ANNA, 1994), destaca que o horário
das refeições, do recreio, e dos estudos era previsto de antemão e vivenciado em
espaços específicos com a finalidade de controlar o tempo e não deixar margem à
ociosidade.
Na esfera religiosa, segundo Ribas (1998), a Igreja Católica, responsável pela
formação de valores sociais pregando “mente vazia, oficina do diabo”, creditava ao
homem a responsabilidade do trabalho, e a Igreja Protestante valorizava o trabalho

6

como meio de adquirir prosperidade, portanto, meio de comprovação da bênção
divina.
Camargo (2002) afirma que há ainda hoje conceitos arraigados em civilizações de
que o lazer não é importante - o trabalho é que é fonte de tudo o que necessitamos.
Há preconceitos diversos com relação ao lazer. A crença de que diversão atrapalha
o trabalho, que trabalhar é difícil, e que se divertir é fácil. Prega-se a máxima de que
pobre trabalha e rico diverte-se.
Embora por muito tempo tenha-se discutido a necessidade, os benefícios do lazer,
verifica-se que o trabalho sem tempo para o lazer é um questionamento que a
sociedade não esgotou, o qual se encontra espelhado ainda em canções populares
recentes.
“Eu acordo p’ra trabalhar
Eu durmo p’ra trabalhar
Eu corro p’ra trabalhar
Eu não tenho tempo de ter
O tempo livre de ser
De nada ter que fazer“.1
É preciso preparar as pessoas para entender o lazer como uma atividade
complementar ao estudo e ao desenvolvimento pessoal. Modificar o conceito de
que lazer é supérfluo, desvinculando-o do não fazer nada. Educar as pessoas para
o lazer pode trazer resultados benéficos para elas e para sociedade, já que a
atividade física libera a agressividade, natural do ser humano, de forma consciente e
produtiva.
Para o homem, no início dos tempos, encontrar formas de utilizar suas horas livres
foi um avanço, quase uma conquista, no mundo hostil que o cercava. Como já
afirmado antes, era quase imperceptível a linha divisória entre lazer e trabalho, e a
descoberta de atividades, como as pinturas em cavernas e o desenvolvimento de
ferramentas e utensílios que serviam tanto a uma quanto a outra, evidenciam isso.
As pinturas serviam de comunicação e registro, além de serem úteis ao
desenvolvimento criativo e cultural.
Referindo-se ao período pré-clássico, Yurgel (1983) relata a ampla disponibilidade
de trabalho escravo. Na época, as classes dominantes egípcias valorizavam o ócio e
a mão-de-obra escrava é quem empilhava as pedras para a construção das
pirâmides. De acordo com a autora, a civilização grega, que se dedicava a
conceituar, através de seus filósofos, a noção de ócio, entendia que a escravidão se
justificava, pois proporcionava lazer aos homens livres. Dividiu ainda, as formas
populares de lazer em duas categorias: as de recreação e as mágicas (medicina,
astrologia e alquimia), e ainda, tendo as civilizações antigas conhecido as cartas e o
jogo de xadrez.
Na Idade Média, a classe dominante foi gradativamente se dividindo entre senhores
feudais e o clero, sendo o último responsável por intensa restrição à criatividade e à
cultura popular, além de desenvolver crenças de que o repouso não era importante.
1

Versos da canção “Capitão da indústria”, de Marcos Valle e Paulo Sergio Valle, interpretada pelo
grupo Paralamas do Sucesso.
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O espaço público, no caso, a praça, era o coração da cidade, onde tudo acontecia.
A praça era usada para as brincadeiras, as festas, os jogos, rituais, as feiras e
procissões. O Estado tinha o papel de administrar as atividades da coletividade.
Não havia, na época, distinção clara do público e do privado. Segundo Freyberger
(2000), até atividades hoje consideradas íntimas, como o banho, eram públicas.
Ainda na Idade Média, em determinadas ocasiões, como no Carnaval, todos,
independentemente da classe social ou idade, iam à praça para brincar. Nestas
ocasiões, brincava-se de cabra-cega, danças de roda, jogos de azar, festas de
máscaras. O riso era elemento presente nas festas e através dele e das
brincadeiras é que se expressava a insatisfação com o poder e com o Estado.
Freyberger (2000) identifica, ainda, analisando o quadro sobre jogos infantis de
Bruegel, de 1560, diversas brincadeiras utilizadas no período, dividindo-as em três
grupos.
 As que utilizam instrumentos para brincar no espaço: cabra-cega, cavalo de
pau, empurrar o arco, jogo das três marias, faz-de-conta (mascarado e
procissão).
 As que utilizam o espaço: os jogos de brincar de casinha, brincar de roda e
as parlendas (ou parlenga, s.f. palavreado, bacharelice; discussão);
 As que jogam com o espaço e o corpo: jogos de subir e descer morro,
plantar bananeira, as lutas, pula-pula, as diversas maneiras de carregar o
companheiro e as brigas de galo.
O futebol teve origem na Idade Média, nos jogos de “bola” e “pela”, sendo conhecido
até os dias atuais com o nome popular de “pelada”.
No Renascimento, de acordo com Yurgel (1983), percebe-se a discussão sobre a
contradição entre o trabalho manual e o trabalho intelectual; a oposição entre a vida
contemplativa e a vida ativa; o homem decide projetar o paraíso e dominar a
natureza. Os humanistas, então, idealizaram uma cidade em que o tempo deveria
ser reservado à imaginação criadora.
Nos séculos XVIII e XIX, a cidade vai se transformando e o homem torna-se cada
vez mais anônimo. Reduz-se o tamanho das famílias, passando a educação para a
esfera pública, e passa-se a reforçar cada vez mais as aptidões individuais.
Transforma-se também o espaço, tornando a casa mais compartimentada, com
espaços individualizados para o casal, na busca de preservação da intimidade. A
criança, nesse período, já reconhecida como indivíduo, passa a ter seu espaço
separado dos adultos e dos demais compartimentos da casa.
O espaço do morar passa a ser limitado, específico e funcional. A formação do
indivíduo, nesse período, reduz muito o contato corporal anteriormente praticado na
Idade Média. Os burgueses acreditavam que suas crianças não deviam se misturar
com as outras, nas ruas.
No final do período romântico, a criança é retirada do convívio social, ficando a
praça, os parques e as ruas para uso quase exclusivo dos adultos. Para o
entendimento da época, a criança devia ser educada para, depois, ser inserida na
sociedade, através, por exemplo, do baile de debutante.
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O espaço, na época, é segmentado, delimitado, e fica ao abrigo do tempo e dos
olhares da sociedade, excluindo o jogo corporal, favorecendo o jogo de tabuleiro e
outros jogos como instrumentos para a educação e a civilidade.
Valorizam-se brincadeiras com objetos, como bonecas, que então, representavam
suas donas, com cabelos e adornos detalhados e da moda. Com o surgimento da
boneca bebê, esta passa a ser a preparação para o papel da maternidade.
No princípio do século XIX, Yurgel (1983) destaca que a conquista do tempo livre, as
propostas utópicas (de cidades ideais), passaram a fazer parte dos programas de
luta da classe operária, de início pela redução da jornada a oito horas de trabalho e,
num segundo momento, pela liberdade de uso do tempo livre e a urbanização
humanizada, em que a cidade se diferencie da fábrica e se assemelhe à moradia.
A Igreja Católica, embora, em alguns momentos, tenha exaltado o sofrimento e o
trabalho, foi agente de muitas festividades religiosas. No Brasil, especialmente no
período colonial, nessas atividades sempre houve a importante participação e
influência das culturas indígena, negra e européia.
Na São Paulo do período colonial, por exemplo, ainda eram marcantes as
brincadeiras de origem portuguesa, como as cavalhadas e touradas. Ainda neste
período, segundo Bartalini (1999, p.15) o lazer ao ar livre que os paulistanos (mas
não as paulistanas) praticavam com maior freqüência além de caçar e pescar, era
banhar-se e nadar no rio Tamanduateí. Posteriormente, no período republicano,
desenvolvido o dinamismo urbano, foram surgindo diversas modalidades de lazer,
elencadas por Niemeyer (2002):









Cinema;
Natação e canoagem, às margens do rio Tietê;
Footing, na área central;
Ginástica, nos clubes sociais fundados por alemães (1888);
Críquete, esporte tipicamente inglês (1883);
Futebol, trazido por Charles Muller (1894);
Basquete, trazido por August Shaw (1898);
Esgrima, introduzida por Pedro Dias nos últimos anos do século XIX.

Embora supervisionadas atentamente, cresce o número das associações operárias,
uniões e sindicatos, que por sua vez promovem festas, passeios, excursões e
competições esportivas, fortemente divulgados pela imprensa operária. Nesse
período, por meio dos festivais promovidos, o futebol ganha força e popularidade,
espalhando-se pelos campos de várzea da periferia da cidade. Segundo Niemeyer
(2002), é quando a cidade se dá conta da sua carência de espaços livres públicos
adequados à prática esportiva e recreativa, e as providências administrativas não
acompanham o ritmo contagiante das peladas. O futebol foi, de longe, a atividade de
lazer mais praticada na São Paulo das primeiras décadas do século XX.
“Os motivos para tamanho apego pela pelota vão do estímulo à
sociabilidade que a modalidade conferia aos jovens imigrantes recém
chegados e aos escravos libertos, em busca de novos vínculos pessoais,
até o simbolismo que havia com o rendimento capitalista baseado na
competição, na qual o jogador é guiado por sentimentos de emulação. A
excitação provocada na busca de uma vitória nos campos de várzea
tinha um valor simbólico e gratificante ao espírito, servindo como
estímulo a outras conquistas no campo profissional. Além disso, pela
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possibilidade de ascensão social que o futebol recém-profissionalizado
permitia. Uma realidade palpável para jovens provenientes das camadas
médias e baixas num momento em que o esporte começava a despertar
interesses econômicos por parte de clubes e fábricas.” (NIEMEYER,
2002, p.57)

Por volta de 1920, o aumento da pobreza urbana, como conseqüência do
desenvolvimento industrial capitalista, trouxe à tona o interesse de amparar a
infância, ainda que como uma forma velada de manter a “ordem social”. Fernando
de Azevedo era o defensor da educação física e higiênica, além de bastante afinado
com os ideais contemporâneos de lazer dirigido, adaptando as experiências
estrangeiras às nossas condições sociais. Foi ele o idealizador do programa
arquitetônico da obra inaugurada como modelo pioneiro de parque infantil.
Na gestão Mário de Andrade (1934-1938), à frente do recém criado Departamento
de Cultura do Município de São Paulo, os parques infantis explicitavam seu objetivo
em relação à classe operária e à infância, que era socializar a cultura. No período
noturno, funcionavam como clubes destinados aos jovens trabalhadores (até 21
anos).
A política assistencialista, já presente nos anos 30, seguiu pelos anos 40 criando
uma série de instituições federais e de auxílio, como o Conselho Nacional de Serviço
Social, a Legião Brasileira de Assistência, o Instituto de Puericultura, entre outros,
que tinham o objetivo de tutelar o jovem e a criança que, afinal, eram o “futuro da
nação” e a futura mão-de-obra que se pretendia exercitada e higienizada.
Por volta de 1950, os playgrounds, segundo Niemeyer (2002), abandonaram os
ideais reformadores e passaram a incorporar objetivos meramente lúdicos. Nos
anos 70, o lazer tinha como objetivo promover o uso do tempo livre com atividades
físicas e esportivas, além de valorizar a descontração, o corpo saudável e produtivo.
Nesse período, houve, de diversas maneiras, movimentos que valorizaram a
produção do lazer, destacando-se, entre eles, o Primeiro Encontro Nacional sobre
Lazer.
Aos poucos, o lazer tornou-se estratégia cada vez mais aceita para amenizar as
dificuldades no trabalho. Cresceu o número de empresas que o utilizam para, até
mesmo, aumentar a produtividade.
As modalidades de lazer vão se ampliando com o passar dos anos, assim como a
utilização de bicicletas, patins, surfe, nos anos 70. Nos anos 80, ocorreu a explosão
das academias para modelar os corpos perfeitos, saudáveis e velozes, amplamente
mitificados pela mídia. De lá para cá (2004), surgiram diversas modalidades de lazer:
do videogame à Internet, o culto à saúde e ao bem-estar, através da ioga, aos saltos
repletos de adrenalina do bungee jump.
A cidade continua a crescer, a cada dia afastando do centro a classe operária.
Como espaço público, dedicado ao esporte, lazer e recreação, a periferia da cidade
conta apenas com os campos de várzea espalhados em sua extensão. Kliass
(1993), destaca que antes da sua construção, ao longo da linha leste-oeste do metrô
poderiam ter sido designadas áreas para parques que se viabilizariam com a
implantação do metrô e a reurbanização do entorno, mas isso não aconteceu.
Segundo Sant’anna (1994), o lazer não segue cronologia ou linha contínua, na qual
seja claro o início de uma fase e o término de outra. Há sim, uma superposição, em
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que os diversos lazeres - repressor, humanizador, terapêutico, e outros - vão se
agregando, sem se confundir.
É preciso compreender o quanto, como e de que forma o lazer está ligado na teia
social, para assim compreender sua importância e as maneiras de torná-lo acessível
a todos, buscando sua real socialização, através de políticas que possibilitem e
facilitem o seu desenvolvimento. Embora o espaço construído, como pudemos
observar, não seja o principal agente, se bem elaborado, direcionado, pode ser
importante coadjuvante na disseminação do lazer como um instrumento de
desenvolvimento da sociedade e da qualidade de vida.
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3 OS CONJUNTOS HABITACIONAIS EM SÃO PAULO E OS
SISTEMAS DE LAZER NELES INSERIDOS
Para compreender a situação atual dos sistemas de lazer em conjuntos
habitacionais é preciso conhecer como esta forma de moradia teve início e sob quais
circunstâncias políticas.
Do ponto de vista histórico, conta-se com poucas fontes para o estudo dos sistemas
de lazer em conjuntos habitacionais e da própria habitação popular em São Paulo.
Somente a partir de 1900, passa-se a descrever certa preocupação com a moradia
popular. Nesse período, surgem os primeiros investimentos do Estado em redes de
água e esgoto, na drenagem de várzeas e baixadas, tudo para combater as
epidemias que surgiram nos assentamentos precários existentes.
Durante algum tempo, houve intervenção e vigilância severas para impedir a criação
de novos cortiços, habitações precárias ou clandestinas, atitudes que não
conseguiram, porém, impedir a multiplicação desse tipo de moradia. Mesmo com a
criação de vilas operárias, não foi possível amenizar a carência de habitação.

“Muitas instituições criadas na era Vargas passaram a refletir sobre o tema
moradia, que se tornou um tema multidisciplinar, os novos enfoques
discutidos facilitaram a análise mais ampla proporcionando a condição de
elaborar propostas embasadas para soluções alternativas para o
trabalhador ter a casa própria (...) suas análises e propostas foram
importantes para difundir a idéia de habitação social no Brasil (...)”.
(BONDUKI, 1998, p.75)

A classe trabalhadora, fortemente influenciada pelo discurso populista, passou a
almejar a casa própria e a contribuir para o esforço nacional pelo desenvolvimento
do país. Na década de 40, o governo federal interveio no mercado habitacional,
congelando os aluguéis e produzindo moradias através dos conjuntos habitacionais
dos IAPs (Institutos de Aposentadoria e Pensões). Segundo Bonduki (1998), manter
a propriedade dos conjuntos criados pelos institutos, com o aluguel das unidades
para os associados, conceituava habitação como um serviço público, que foi
rompido em 1964, quando as unidades habitacionais passaram a ser vendidas e,
crescentemente, as áreas públicas cercadas e privatizadas.
Em vários conjuntos residenciais propostos pelos IAPs, havia escolas, ambulatórios
ou serviços de saúde, quadras esportivas, áreas livres, em alguns casos ginásios
cobertos de esportes, cinemas, centros comerciais e serviços administrativos. Havia
importante valorização do espaço público. Nesse período, acreditava-se na
capacidade de o Estado gerir adequadamente a cidade, o que se reflete nas
características da produção habitacional dos IAPs. Após o golpe militar de 1964, as
unidades habitacionais dos IAPs foram vendidas aos moradores.

“(...) em conseqüência, ocorreu uma progressiva destruição dos espaços
públicos e das características mais relevantes destas obras esquecidas da
arquitetura moderna brasileira, fazendo com que elas pareçam cada vez
mais com conjuntos do período BNH (Banco Nacional de Habitação). A
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colocação de grades fechando as áreas livres em torno de blocos —
reconstituindo lotes urbanos no lugar de se habitar em áreas verdes
públicas —, a eliminação de espaços coletivos como teto-jardim, o
fechamento dos pilotis para a instalação de garagens individuais, a
desmontagem de equipamentos comunitários como as lavanderias
coletivas, cooperativas de consumo, áreas de recreação etc, entre várias
intervenções destruidoras do espaço público, mostram que alteradas as
condições históricas, os moradores não aceitaram com facilidade as
inovações que os arquitetos propunham para o homem novo que se queria
construir”.
“Esta concepção do reforço ao individualismo e ao espaço privado
generalizou-se no período do autoritarismo e se fortaleceu ainda mais nos
anos recentes, alimentada pelo crescimento da violência urbana e da
segregação espacial. No entanto, com o fim do BNH em 1986 e a destruição
posterior da política habitacional em nível nacional, novas perspectivas
puderam se abrir para repensar a habitação social, apesar da sensível
redução dos recursos. Princípios que foram formulados no Estado Novo, se
consolidaram no período da ditadura militar através da ação do BNH e
orientam até hoje as políticas habitacional e urbana em muitas cidades
brasileiras, começaram a ser contestados e revistos”. (BONDUKI, 1998,
p.319)

Na esfera estadual voltada à habitação, em 1949, é criada a CECAP (Caixa Estadual
de Casas para o Povo), que tinha o intuito de financiar a construção ou aquisição de
casa própria (desde que fosse o único imóvel da família), em terrenos de
propriedade da instituição ou doados pelas prefeituras. No caso do interior do
estado, a CECAP promovia operações de crédito para pessoas jurídicas que
desejassem construir casas para alugar a seus funcionários.
Em 1981 são acrescidas à CECAP algumas atribuições em vários aspectos e
atividades, formando uma nova organização à qual deu-se o nome de
CODESPAULO (Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São
Paulo).Em 1984 a CODESPAULO se torna CDH (Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Estado de São Paulo), que agrega entre as suas competências:
elaborar projetos, executar construções e apoiar planos e programas estaduais e
municipais, promover a implantação de equipamentos urbanos e / ou comunitários e
de edificações para prestação de serviços públicos.Em 1989 houve alteração de
denominação, passando a se chamar CDHU (Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo).
Na esfera municipal, foi criada a COHAB –SP em 1965, em sintonia com a política
habitacional do governo federal, que criou o BNH como principal agente financeiro e
as Companhias de Habitação – COHAB’s como seus agentes promotores.
Cabe destacar que, embora a produção de unidades habitacionais da COHAB seja
de relevância para a cidade de São Paulo, o estudo de caso apresentado neste
trabalho é de um da CDHU, portanto a pesquisa se direciona para estudo mais
especifico deste órgão.
Grande parte dos conjuntos habitacionais produzidos pela CDHU está sem
regularização, ou seja, os trâmites jurídicos e administrativos não foram concluídos,
desde a propriedade do terreno até a aprovação dos projetos e obras.
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“Quando não são percorridos os caminhos mencionados, estamos
afirmando que o conjunto encontra-se “irregular” e, portanto, não é passível
do registro imobiliário. Sem o registro imobiliário, os conjuntos não constam
dos cadastros municipais, portanto, não têm a devida manutenção por parte
dos órgãos municipais responsáveis, não têm a oficialização das ruas e,
conseqüentemente, não são atendidos por serviço de correios e outros.”
(SILVA, 2004, p.12)

Os moradores dos conjuntos habitacionais irregulares, apesar de terem comprado
seus imóveis, não podem promover o registro de seus contratos de compra e venda
e, muito menos, obter o título aquisitivo definitivo do imóvel.
“Quando o empreendimento não está regularizado, a propriedade não está
formalizada no registro de imóveis, onde permanece arquivada apenas a
matrícula da gleba, sem o registro do parcelamento, a constituição dos
condomínios e a averbação das construções, impossibilitando, dessa
maneira, o registro do título aquisitivo, ou mesmo do contrato formalizado”
(SILVA, 2004, p.12).

Há, segundo mesmo autor, quatro origens distintas para as “irregularidades”
verificadas na produção de conjuntos habitacionais de interesse social:
•

Titulação e registro das propriedades – compreende os procedimentos
necessários à formalização da aquisição da área onde será implantado o
imóvel e resulta no título em nome do agente promotor do empreendimento.
Define legalmente a localização do conjunto e deve ser anterior à elaboração
dos projetos.

•

A legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo – a inobservância da
legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo.

•

Procedimentos administrativos – o planejamento e a gestão do processo de
produção habitacional como um todo incluem: o trâmite do processo de
aprovação, a gestão do patrimônio envolvido nas operações , o controle dos
tributos relativos às obras, e o processo de comercialização.

•

Procedimentos
técnicos
são
procedimentos
relacionados
ao
desenvolvimento dos projetos e execução das obras, são, por exemplo, a
elaboração de projetos em desconformidade com os registros imobiliários,
execução de obras em desacordo com os projetos e a inexecução total ou
parcial, das obras necessárias à habitabilidade.

A não regularização dos conjuntos afeta também os sistemas de lazer que se tornam
“terras de ninguém”. Não são cuidadas pelo empreendedor, pois a área está apenas
destinada a este fim (o que pode se alterar a qualquer momento, enquanto não se
aprova o conjunto). A população também não cuida dos sistemas de lazer, pois, em
geral, nem sabe a destinação daquele terreno, além de raramente contar com
lideranças devidamente organizadas para tal. A prefeitura também não cuida, pois
em seus desatualizados cadastros não constam sequer as formas atualizadas do
empreendimento e, muito menos, estão identificados os proprietários atuais. Como
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não se identificam responsabilidades, o descaso cresce, juntamente com o mato, a
violência e a exclusão social.
Observa-se a falta de implantação de equipamentos, que não ocorre por parte do
empreendedor, que tem no seu objetivo central a produção de “unidades”
habitacionais e não a produção de qualidade de vida e cidadania.
Notadamente, a produção adequada de espaços públicos, sejam eles de lazer ou
não, destinados e qualificados à convivência e à integração em sociedade,
raramente acontece. Quando o espaço é projetado, ele é propositadamente
afastado. Como exemplo, podemos citar os Conjuntos Habitacionais Itaquera II/III,
conhecidos como “Conjunto José Bonifácio”, que, na Av. João Batista Conti, contêm
um canteiro central com árvores, gramado, que fica 60 cm acima do nível da rua, ou
seja, não serve ao uso, apenas à observação. Não integra, mas divide fisicamente
os dois lados da avenida. A prova de que a população gostaria de usar o espaço são
os diversos bancos improvisados sobre este canteiro e pessoas sentadas ao longo
das muretas em frente aos pontos de ônibus.
A população vai improvisando do jeito que pode e sabe, criando escadas para
transpor barreiras, pondo traves de futebol em cada pedacinho plano que encontra.
A execução por fases também dificulta a implantação de fato do espaço público,
aqui entendido como um todo a ser implantado na malha urbana. O que acontece é
que, durante a execução do projeto, pensa-se apenas na fase que está em
execução. Para ela são contratados os projetos de implantação, urbanismo,
drenagem e esgoto. As demais fases vão se somando isoladamente, sem que haja
integração.
Atualmente, na cidade de São Paulo, existem 84 conjuntos da Cohab e 206
conjuntos da CDHU. Na Zona Leste, 39 conjuntos da COHAB e 131 conjuntos da
CDHU. Nos empreendimentos de ambas companhias, são encontradas áreas
destinadas a sistemas de lazer, nas mais diversas condições, geralmente precárias
ou com uso alterado, como se observa nas figuras a seguir:
- Implantadas e pouco utilizadas;

- Não implantadas;

Figura 01 - Barro Branco II – COHAB-SP.

Figura 02 - Cidade Tiradentes - COHAB-SP.
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- Ocupadas irregularmente;

- Implantadas e sem manutenção;

Figura 03 - São Miguel Paulista P4 - CDHU.

Figura 04 - São Miguel Paulista P9 - CDHU.

- Implantadas provisoriamente pela população;

Figura 05 - Itaquera II/III –COHAB-SP.

Figura 06 - . Cidade Tiradentes - COHAB-SP.

Mesmo havendo conjuntos habitacionais dignos de nota, no que se refere a
sistemas de lazer, como é o Conjunto Zezinho Magalhães Prado (Parque CECAP),
em que se pensava, segundo Pignanelli (2003, p.71), a moradia na metrópole
moderna como habitação, isto é, completa com seus equipamentos de comércio e
serviços imersos no espaço urbano, articulados através de um sistema viário
hierárquico suficientemente dotado para atender e propor fluxos convenientes. Aqui
será traçado apenas um recorte no tempo em alguns conjuntos executados pela
CDHU, seqüencialmente, tendo como parâmetro de tempo a data de conclusão de
obras, a partir de dados da CDHU (2002) .
Optou-se por traçar um panorama fotográfico de alguns empreendimentos com
datas de entrega à população que vão de 1989 até 2004. Descrevendo-se, assim,
de maneira geral, o que se produziu de sistemas de lazer dentro dos Conjuntos
Habitacionais neste período. Na escolha dos conjuntos, optou-se pelos construídos
pela CDHU, possibilitando a descrição de alguns aspectos de qualidade e utilização

16

nos conjuntos desta companhia, uma vez que o estudo de caso, objeto deste
estudo, foi executado por ela. Os conjuntos foram escolhidos de acordo com sua
data de conclusão, esboçando um panorama a cada cinco anos, aproximadamente.
Ao final demonstram-se dois conjuntos em execução em agosto de 2005, e o
tratamento que os sistemas de lazer estão recebendo em cada um deles.
a) O Conjunto Habitacional Águia de Haia I e II
O conjunto foi executado pela Construtora Lagoinha, iniciado em junho de 1987 e
concluído em março de 1.989, possui 575 unidades habitacionais e está próximo às
avenidas Águia de Haia e Estrada do Imperador.
Possui 4 sistemas de lazer que estão identificados na implantação representada
pela Figura 07, da próxima página, e seqüencialmente demonstrados pelas Figuras
08 e 09.

Figura 07 - Implantação do conjunto habitacional Águia de Haia
Fonte : Nascimento (2001)

1
Sistema de lazer

Sistema de laz
er 2

3
Sistema de lazer
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Na figura ao lado,
observa-se que houve o
cercamento da área, a
parcial destruição do
alambrado, a existência
de um campo de futebol
de terra batida e o
acúmulo de lixo e
entulho no perímetro da
área.
Figura 08- . Águia de Haia - sistema de lazer 1

Figura 09- . Águia de Haia - sistema de lazer 1fundos.

Foto 10 - Águia de Haia - circo escola

.

Nestes dezesseis anos de existência do
conjunto o único tratamento que o
espaço recebeu foi o cercamento na
tentativa de minimizar o depósito de
entulho e lixo, o que, se nota, não pôde
ser evitado. Nos demais aspectos, como
acessibilidade e segurança, entre outros,
nem a CDHU, nem a Prefeitura tomou
ações para a implantação de fato do
sistema de lazer, como se observa na
Figura 09.

Foto 11 - Águia de Haia – circo escola em
uso.
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Nas Figuras 10 e 11 pode ser observado o circo escola implantado ao lado do
sistema de lazer em sua porção de área destinada ao uso institucional. Onde há
implantação de equipamentos, manutenção e gestão, verifica-se a utilização por
parte da população.

Área destinada, em projeto, a sistema
de lazer, totalmente ocupada por
habitações irregulares, como se verifica
através da Figura 12, ao lado. Observase que as edificações não seguem
quaisquer critérios para se instalar,
avançando sobre a calçada, recuos
frontais e laterais. Esta ação acaba por
se tornar um empecilho a mais na
regularização do conjunto habitacional.
Figura 12 - Águia de Haia CDHU sistema de
lazer 2

Praça implantada, embora com poucos
equipamentos e sem manutenção por
parte da prefeitura, este é um dos
poucos casos em que se verifica a
implantação
de
equipamentos
e
arborização, atingindo bom estágio de
estabilidade e maturidade.

Figura 13 - Águia de Haia - sistema de lazer 3

Na foto abaixo, se verifica o sistema de lazer com implantação de campo de terra
batida, sem tratamento do entorno ou mobiliário urbano.

Figura 14- Águia de Haia – sistema de lazer 4
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b) O Conjunto Habitacional São Miguel Paulista E – Encosta Norte
O conjunto foi executado em diversas etapas. A primeira pela Construtora Lagoinha,
tendo seu início em janeiro de 1988 e sua conclusão em maio de 1989. Seguiram-se
outras fases executadas por construtoras e outras executadas por mutirão
associativo. Há atualmente 2.312 unidades habitacionais concluídas. O conjunto
está localizado no bairro de Itaim Paulista. Possui 7 sistemas de lazer que estão
identificados na implementação ilustrada na Figura 19 da próxima página.

Foto 15 - Encosta Norte - sistema de lazer 1
e 2 - parte superior.

Figura 16 - Encosta Norte sistema de lazer 1
e 2 - parte inferior.

A Figura 15 é uma vista da parte
superior do sistema de lazer 1 e 2, e a
Figura 16 é vista da parte inferior do
terreno localizado entre a Rua Padre
Virgílio Campelo e Avenida 9. A Figura
17 destaca a quadra em meio à fumaça.

Figura 17 - Encosta Norte - sistema de lazer 1
e2

Neste sistema de lazer pode-se
observar a atuação da CDHU em
relação à implantação de equipamentos
de lazer em conjuntos habitacionais. As
quadras são implantadas em locais de
difícil acesso e não tem a devida manu -
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tenção. A população, para minimizar os
focos de doença e violência que estes
locais acabam se tornando, às vezes
opta por eliminar o mato com
queimadas.
A Figura 18 do sistema de lazer 3,
localizado na Rua Ary Cordovil, indica a
ocupação irregular por habitações
Figura 18 - Encosta Norte Encosta Norte sistema de lazer 3.
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Fonte : Sistema Pri (2004)
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A Figura 20 indica o sistema de lazer 4,
implantado na Rua Padre Virgilio
Campelo. Utilizado em sua parte
superior para parada de ônibus, embora
haja escassa vegetação, mobiliário
urbano e manutenção, no local, há
intensa e constante circulação de
pedestres.

Figura 20 - Encosta Norte Encosta Norte sistema de lazer 4.

Figura 21 - Encosta Norte – sistema de
lazer 6 – parte superior.

Figura 22 - . Encosta Norte - sistema de lazer
6 – parte inferior.

As Figuras 21 e 21 indicam o sistema de lazer 6, localizado na Rua Estudantes da
China, onde se verifica um campo de futebol de terra batida em um dos platôs e, no
outro, acúmulo de entulho, que prejudica a circulação e o acesso.

Figura 23 - Encosta Norte - sistema de lazer 7- vista panorâmica
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Figura 24 - Encosta Norte sistema de lazer 7 –
campo improvisado.

A Figura 23 indica o sistema de lazer 7,
na Av. 9, como se observa, a área está
parcialmente ocupada por barracos de
uso comercial (à direita) e é utilizada
para circulação de pedestres como
acesso à Rua Paulo Tapajós, por onde
se tem acesso ao transporte coletivo. A
Figura 24 destaca as traves instaladas
pela população para improvisar um
pequeno campo de futebol, onde se
verifica a utilização por parte da
população, mesmo em condições pouco
adequadas.

A Figura 25 indica o final do caminho
natural, que se verifica também na
Figura 23, criado pela circulação
constante de pedestres, que dá acesso
à quadra poliesportiva, implantada e à
Rua Paulo Tapajós. Observa-se que o
caminho não tem calçamento, o que
impossibilita o acesso ou a circulação
em dias chuvosos, levando as pessoas
a percorrerem, nestes dias, caminhos
mais longos para chegarem ao ponto de
Figura 25 - Encosta Norte sistema de lazer 7 –
ônibus.
quadra.

A Figura 26 indica o sistema de lazer 7
visto pela Rua Paulo Tapajós, verificase à esquerda garagens improvisadas
pelos moradores do prédio vizinho e à
direita grupos de varais instalados e
utilizados por eles. Logo a frente, notase acumulo de entulho depositado,
geralmente, pelos próprios moradores
do entorno
Figura 26- Encosta Norte sistema de lazer 7circulação de pedestres

c) O Conjunto Habitacional Fazenda Itaim
O conjunto foi executado pela Construtora Lix da Cunha, iniciado em setembro de
1990 e concluído em novembro de 1995. São 528 unidades habitacionais e está
próximo ao centro do bairro Itaim Paulista.

25

Possui 3 sistemas de lazer que estão identificados na implantação representada na
Figura 31 da próxima página.

Foto 27 - Fazenda Itaim - sistema de lazer 1

Sistema de lazer nos fundos de área institucional onde funciona um CIC (Centro de
Integração da Cidadania), do Governo do Estado. Não houve implantação de
equipamentos, serve apenas para circulação de pessoas como demonstram os
caminhos naturais demarcados na vegetação.

Figura 28 - Fazenda Itaim sistema de lazer 2
– banco improvisado.

Figura 29 - Fazenda Itaim sistema de lazer 2 –
escada improvisada.

Sistema de lazer 2, ao fim da rua, caracteriza provável sobra de terreno. Nele
verificam-se improvisações, como escada para o acesso dos moradores irregulares
do lote lateral e banco de madeira.
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Faixa de servidão de tubulação de águas
pluviais, cheia de lixo e entulho, com
vegetação alta, que funciona como acesso
à rua posterior, como pode ser visto pelo
caminho demarcado no solo.

Figura 30 - Fazenda Itaim - faixa de
servidão.

Figura 31 - Implantação do conjunto habitacional
Fazenda Itaim
Fonte : Sistema Pri(2004)
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d) O Conjunto Habitacional Itaquera C
O conjunto foi executado pelas associações Sociedade Amigos do Parque. São
Rafael (Itaquera C2) e Associação Comunitária Beneficente Imaculada Conceição
(Itaquera C3). Atualmente ainda existem dois empreendimentos em andamento pelo
programa de mutirão associativo. O início das obras se deu em março de 1999 e a
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conclusão em agosto de 2000. Há 1.236 unidades habitacionais concluídas e mais
180 em execução. Está próximo à Avenida Jacu Pêssego. Possui 4 sistemas de
lazer que estão identificados na implantação representada na Figura 35 da próxima
página.

Verifica-se na Figura 32 que o sistema
de lazer 1, localizado na Estrada de
Itaquera, não foi implantado , tratandose de provável sobra de terreno que
atualmente serve apenas à circulação
de pedestres.

Figura 32 - . Itaquera C - sistema de lazer 1

O sistema de lazer 2, localizado entre
as ruas Narciso Araújo, Moura
Andrade e Rodrigues P. Barreto, foi
implantado, como demonstra a Figura
33. A área está sob responsabilidade
do time de futebol local, que além do
trabalho esportivo de organização de
campeonatos e escolinha de futebol,
também faz trabalhos sociais como a
distribuição de leite.
Figura 33 - Itaquera C - sistema de lazer 2

Figura 34 - Itaquera C sistema de lazer 3

Na Figura 34, o sistema de lazer 3 foi
implantado pela CDHU, por solicitação
das associações de moradores.
Observa-se que há pouca vegetação ,
portanto pouco sombreamento e
desfrute da paisagem, o mobiliário
urbano instalado não propicia reunião,
pois os bancos estão distantes uns dos
outros, a circulação de pedestres é
bem definida mas não conta com
atrativos para que ocorra com
intensidade.

A1

A1

Figura 35 – Implantação do conjunto habitacional Itaquera C
Fonte : Sistema Pri(2004)
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Embora não implantado, no sistema de
lazer 4, localizado na rua Narciso de
Araújo, funciona um campo de futebol
de terra batida. O local conta inclusive
com um vestiário construído pelos
moradores do conjunto habitacional

Figura 36 -. Itaquera C - sistema de lazer4.

e) O Conjunto Habitacional Vila Jacuí
O conjunto está em execução e algumas etapas já foram concluídas. Seu início foi
em 2000 e a previsão de término é em novembro de 2005. Trata-se de obra de
Empreitada Global (EG). Neste empreendimento, houve a necessidade da remoção
de famílias que ocupavam área de proteção a mananciais. Na primeira fase da
remoção, foi necessária a construção de alojamentos para as famílias, que foram
posteriormente sendo transferidas para as unidades habitacionais à medida que
estas ficavam prontas. Há atualmente 1312 unidades habitacionais concluídas, e o
conjunto está localizado entre a Avenida Assis Ribeiro e a Rodovia Ayrton Senna.
Possui 3 sistemas de lazer que estão identificados na Figura 38, referente à
implantação do conjunto habitacional Vila Jacuí, na próxima página.
A implantação deste conjunto destaca-se pelo cuidado com os sistemas de lazer, até
hoje não observados em conjuntos habitacionais construídos pela CDHU.
Tratamento dos sistemas de lazer externos ao condomínio

Observa-se a implantação de uma
quadra ao lado de um centro comercial,
que, em geral, não é construído pela
CDHU. Segundo informações obtidas no
conjunto, as pessoas que foram
removidas tinham pequenos comércios
no local em que moravam e somente
aceitaram a transferência para as
unidades construídas se mantivessem
suas atividades.
Figura 37. Vila. Jacuí – sistema de lazer 2
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Na Figura 39 verifica-se o sistema de
lazer 4, em execução, que conta com
pequena pista de skate, caminhos para
circulação de pedestres bem definidos,
vegetação rasteira e bancos. Observase que mesmo não estando concluída a
execução do espaço já há crianças
brincando (à direita), pessoas utilizando
o mobiliário urbano (à esquerda) e a
pista de skate (ao fundo).
Figura 39 - Vila Jacuí – sistema de lazer 4.

Na Figura 40 verifica-se o tratamento do
campo de terra batida ainda não
concluído, mas já utilizado pelas
crianças no retorno da escola, mesmo
que apenas para circulação. Neste local,
seriam construídos dois edifícios, como
havia
matacões
no
local,
que
impossibilitariam a construção, foi
implantado o campo de terra batida.
Figura 40 - Jacuí – sistema de lazer 5.

Neste local, será executada uma
escada de acesso ao campo indicado
na Figura 40, que está num platô dois
metros acima do nível da rua. Mesmo
sem o acesso, as crianças passam por
este local apenas para observar a
quadra e quem está lá, como demonstra
a Figura 41
Figura 41 - Vila. Jacuí – acesso ao sistema de
lazer 5
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Tratamento da área condominial

Nestas seqüências de fotos, observa-se o tratamento dado às áreas internas do
condomínio, com calçadas, pistas de cooper, plantio de árvores e implantação de
playgrounds.

Pequena praça interna ao condomínio,
construída no local onde seria uma
quadra. Como os moradores não
aceitaram que ela fosse executada,
optou-se por executar a praça. Ao fundo
serão colocados bancos e haverá
plantio de árvores. No centro do círculo
que se observa, ao fundo, será
colocado saibro e se instalará um
playground.
Figura 42 - Vila. Jacuí – praça interna

As calçadas de acesso aos prédios
servem como pista de cooper e ciclovia,
além de serem envolvidas por gramado,
árvores, bancos e outros mobiliários
urbanos, tem um traçado agradável,
convidativo, permitindo a circulação e o
acesso a todos os prédios.

Figura 43 - Vila Jacuí - ciclovia

Mesmo com as unidades habitacionais
entregues à população, as obras de
urbanização e paisagismo ainda não
foram concluídas. Verifica-se, em
diversos pontos do condomínio, que
locais de trabalho para os adultos, se
tornam brincadeiras muito interessantes
para as crianças, como por exemplo, se
esconder dentro das escavações para
plantio de árvores, como mostra a
Figura 44, ao lado.
Figura 44 - Vila Jacuí – crianças brincando
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À direita, em execução, o “muro-lousa”,
uma parede de blocos de forma
sinuosa, que depois de pronta, receberá
sobre o revestimento uma camada de
tinta acrílica para servir como lousa,
painel e outras atividades. Está
localizada próxima a “fachada cega” dos
prédios, de forma a minimizar o barulho
das brincadeiras.
Figura 45 Vila Jacuí – muro-lousa

Ao longo da circulação entre prédios,
vão sendo criados espaços de
convivência, pequenos nichos, são
instalados
bancos,
vegetação
e
iluminação, propiciando livre acesso
inclusive aos portadores de deficiência
motora. Observa-se o início da
aplicação de saibro em meio ao
caminho de acesso aos edifícios.
Figura 46 - Vila Jacuí – circulação de pedestres

Figura 47 - Vila Jacuí - playground

Em vários pontos do empreendimento,
nas áreas condominiais, estão sendo
implantados playgrounds para as
crianças. Verifica-se em todos eles o
tratamento do piso no entorno e a
instalação de bancos próximos para
que os pais possam acompanhar os
filhos nos momentos de diversão. Na
foto ao lado observa-se a instalação
dos
brinquedos
em
um
dos
playgrounds.

Como se nota, mesmo com os trabalhos de paisagismo ainda não concluídos, a
população, em especial a infantil, já faz uso dos equipamentos instalados. Uma
característica importante deste conjunto é a força que suas solicitações têm junto à
CDHU. Por vezes, a população utiliza meios violentos para conseguir o que julga ser
melhor para si.
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Algumas observações sobre adaptação ao novo espaço

Embora o tratamento dado aos sistemas de lazer neste conjunto tenha evoluído
notoriamente em relação aos demais conjuntos da CDHU, ainda observam-se
problemas de adaptação da população ao novo espaço.

Onde se observam avanços de
garagens improvisadas, inicialmente
existiriam pequenas praças internas.
Como a quantidade de vagas do bolsão
de estacionamento não seria suficiente
ao número de casas, os moradores
optaram por se apropriar do espaço em
frente aos seus lotes para construir suas
garagens.
Figura 48 - Vila Jacuí - garagens

Figura 49 - Vila Jacuí - improvisações

Na parte esquerda da foto, varais
improvisados para estender as roupas:
um hábito enraizado em moradores de
casas, que geralmente não se adaptam
ao tamanho e a ventilação da
lavanderia dos apartamentos, o que
gera problema estético constante nos
edifícios
da
CDHU.
Neste
empreendimento, serão executados
varais comunitários para facilitar o uso e
melhorar a aparência do local. Na parte
direita, verifica-se um cão preso à
proteção mecânica do sistema de pára–
raios. Outro hábito de moradores de
casas é ter animais domésticos, que
nem sempre se adaptam ou são aceitos
em edifícios.
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Conseqüência de não se projetar os
caminhos que os pedestres desejam:
eles mesmos o fazem, da maneira que
julgam melhor. Na foto ao lado observase que as crianças preferem pular o
muro, que é o caminho mais curto, para
ter acesso a campo de futebol do que
passar pela portaria e percorrer o
caminho externo para chegar até ele.
Figura 50 - Vila Jacuí -Jacuí – passagens
alternativas

Não serão tratados ao longo do trabalho os problemas de adaptação à moradia.
Apenas há, com estes relatos, a intenção de destacar a cultura e os hábitos dos
moradores. As facilidades de acesso precisam ser respeitadas na execução, não só
do conjunto habitacional, mas também dos sistemas de lazer. Para que a população
não continue improvisando, é necessário o diálogo entre projetista e morador, além
da visita constante do primeiro ao segundo para conhecer seus comportamentos e,
assim, melhorar a qualidade de seus projetos.
f) O Conjunto Habitacional Guaianazes B
O conjunto está em execução, algumas etapas já foram concluídas e já há
moradores. Seu início foi em 1996 e a previsão de término é em fevereiro de 2006.
Trata-se de obra de mutirão. Há atualmente 1.168 unidades habitacionais concluídas
e 2.312 em execução, totalizando 3.480 unidades. O conjunto está localizado
próximo à Av. Ragueb Chofi.
Possui 9 sistemas de lazer que estão identificados na implantação, ilustrada por
meio da Figura 53 da próxima página.
A implantação deste conjunto destaca-se, em oposição à Vila Jacuí, pela falta de
cuidados com os sistemas de lazer. Mesmo sendo executado pela mesma
companhia, verificam-se diferenças notórias entre ambos. A começar pela falta de
projetos relativos a paisagismo e urbanismo, seguindo com os problemas de infraestrutura, ainda muito atrasada em relação ao andamento das obras de edificação,
invasões crescentes, entre outras. Embora já existam moradores em algumas fases,
há somente uma quadra implantada.
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Lindeira a este sistema de lazer, há
uma área de preservação da Mata
Atlântica. Como se observa na Figura
51 ele não foi implantado, está sem
urbanização, nem mesmo em projeto.
As ocupações irregulares se iniciaram
na avenida Ragueb Chofi e estão se
aprofundando na mata constantemente,
ocupando uma área que deveria ser
preservada.
Figura 51 -. Guaianazes B sistema de lazer 3

Algumas fases já têm moradores.
Muitos deles ocuparam irregularmente
as habitações e vivem em condições
ruins, com ligações improvisadas de
água e luz. Mesmo assim, a
necessidade de lazer os faz criar
improvisações como as da Figura 52.
Mesmo quando não há nada em volta,
em termos de equipamentos sociais e
urbanos, o local do campo de futebol é
encontrado e preservado.
Figura 52 - Guaianazes :B sistema de lazer 7
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Figura 54 - Guaianazes B - sistema de lazer 8

Embora esteja próximo a uma área de proteção da Mata Atlântica, a preservação
desta área, até agora, não foi discutida com os futuros moradores do conjunto. Notase o aumento das invasões na faixa entre o conjunto e a área de proteção. Como se
observa na seqüência de imagens (figuras), nenhuma área recebeu qualquer tipo de
tratamento e verifica-se que não há projetos de paisagismo ou urbanização em
andamento no setor de projetos da CDHU para esta gleba.
3.1 Síntese dos conjuntos habitacionais em São Paulo e os sistemas de lazer
neles inseridos
Observou-se que, ao longo dos anos, o tratamento dado pela CDHU aos sistemas
de lazer nos conjuntos habitacionais pouco mudou. Onde há reivindicações da
população, algumas providências são tomadas. Nem sempre o problema é resolvido,
mas, ao menos, é amenizado. Em certos casos, terrenos ficam durante anos sem
cuidados de limpeza ou manutenção. Estes terrenos, como não tem “dono”, acabam
sendo invadidos por comércio ou habitação, gerando problemas de saneamento,
estabilidade (do terreno e da construção), segurança, entre outros.
Onde há a implantação de algum tipo de equipamento, o mais comum é quadra
poliesportiva. Este é executado em locais de difícil acesso, sem o devido
planejamento seja da localização, acessos, segurança, possibilidades ou
potencialidades de uso.
Destaca-se a ausência de sistemas de lazer implantados de fato, e a falta que fazem
é evidenciada pelas ações dos moradores, que improvisam campos de futebol,
bancos de praça, mesinhas para jogos, etc. Por outro lado, por parte da CDHU,
verifica-se uma política de reação ao invés de ação, no sentido do tratamento mais
aprofundado do problema e na busca de alternativas para solucioná-lo, além de uma
cisão entre os setores de obras e projetos, que notadamente caminham em
separado. Como exemplo, pode-se citar o empreendimento Guaianazes B, que está
concluindo as obras de edificação, e ainda não foram elaborados todos os projetos
de urbanização, infra-estrutura e paisagismo, fato que interrompe o fluxo natural de
execução das obras, forçando adaptações, na obra, que poderiam ser previstas e
solucionadas em projeto, poupando verba e tempo na execução. A essa cisão,
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soma-se a diferença de tratamento dada a cada empreendimento, como as
evidenciadas nas páginas anteriores, entre os Conjuntos Vila Jacuí e o Guaianazes
B. No primeiro, toda atenção dos setores de projetos e obras, no segundo, o oposto.
Assim, questiona-se quais os princípios da CDHU para sistemas de lazer? Nota-se
que estes não existem, e que a companhia, de maneira geral, objetiva apenas a
execução a unidades habitacionais, não incluindo em seu propósito o entorno destas
unidades, vendo-o como supérfluo, limitando-se a atender apenas o que exige a
legislação. Verifica-se que a implantação de sistemas de lazer está se tornando mais
um ”carimbo” desta companhia, onde se implanta apenas a quadra poliesportiva,
não elaborando ou executando os demais elementos necessários para que o local
se torne de fato um sistema de lazer. Não há, como se observa nas entrevistas
(Anexo B), parâmetros ou critérios específicos para elaboração destes espaços, e a
não inclusão, nos projetos, dos aspectos relativos a qualidade e utilização dos
sistemas de lazer leva estes espaços a não atingirem o propósito a que se destinam,
que é utilização por parte da população para fins de lazer, esporte e recreação.
Concluí-se ser necessária a uniformização dos processos de produção do espaço
construído, avanços administrativos para compatibilizar os ritmos de projeto e
execução, além da reformulação no conceito de moradia, talvez retomando alguns
conceitos iniciais da companhia, e quem sabe, remodelando-os para os dias atuais,
incluindo nestes conceitos que habitação popular, embora deva ter baixo custo e ser
de rápida execução para atender a propósitos políticos, não pode nem deve ser
sinônimo de baixa qualidade de vida.
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4 TERMINOLOGIA E LEGISLAÇÃO
Na proposta de estudo de fatores que intervêm na utilização e qualidade dos
Sistemas de Lazer em conjuntos habitacionais da Zona Leste de São Paulo,
pretendeu-se enfocar o espaço que segundo a Constituição (1988) é um bem de
domínio público, ou seja, o ambiente (edificado ou não), destinado a esporte,
recreação e / ou lazer, que pode ser utilizado pela população sem a necessidade de
autorização prévia. Neste caso, encaixam-se, no município de São Paulo, todas as
áreas verdes públicas, dentre as quais incluem-se os Sistemas de Lazer em
conjuntos habitacionais.
Muito embora outras companhias adotem denominações diversas - como espaço
livre, espaço aberto, entre outros - nos conjuntos habitacionais, especificamente os
executados pela CDHU, as áreas verdes estão identificadas em projeto como
“Sistema de Lazer”. Cabe esclarecer que estas áreas são um percentual do
parcelamento do solo que, por força da Lei Federal 6.766/79, devem ter essa
finalidade. Embora esta lei tenha sido alterada pela Lei 9.758/99, na qual a
porcentagem de áreas públicas a serem destinadas a “espaços livres de uso público”
ficam a cargo do plano diretor ou de lei municipal, entende-se que esta denominação
se refere às áreas verdes da lei anterior.
Daí observa-se que os termos empregados variam muito, fato este, que Maricato
(2001, p.95), ressalta: “A complexa nomenclatura que caracteriza, em geral, as leis
de zoneamentos, acessível a poucos especialistas, mostra até que ponto pode
chegar o detalhismo e a tecnicalidade da legislação em cidades onde grande parte
do solo é ocupada sob uma ausência total de regras“.
Procurando compreender o que é área verde, espaço livre, sistema de lazer, áreas
de lazer etc., será feito um breve relato da terminologia e dos conceitos urbanísticos
mais utilizados e, também, da legislação vigente nos âmbitos federal, estadual e
municipal. Neste relato serão acrescentados comentários sobre as interferências da
legislação nos sistemas de lazer dos conjuntos habitacionais.
Algumas leis citadas sofreram alterações. Mesmo assim, optou-se por estudá-las, de
forma comparativa, com a legislação atual. Embora o Conjunto Habitacional Vila
Silvia tenha sido projetado na vigência de legislação anterior, para sua aprovação
nos órgãos competentes, deverão prevalecer os critérios da legislação em vigor.
4.1 Conceitos e definições urbanísticas
Como já constatado, há grande variação de denominação para identificar, o espaço
que se convencionou, na Introdução deste trabalho, a chamar como Sistema de
Lazer. Independentemente da maior ou menor aplicação das nomenclaturas
utilizadas no meio técnico associado ao urbanismo, para efeito de conhecimento
seguem algumas definições:
Segundo Lima et al (1994), divulgado no Congresso Brasileiro de Arborização
Urbana :
Espaço livre: trata-se de conceito mais abrangente, integrando os demais e
contrapondo-se ao espaço construído, em áreas urbanas. Assim, a floresta
amazônica não se inclui nesta categoria, mas a da Tijuca, no Rio de Janeiro, sim.
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Área verde: onde há predomínio de vegetação arbórea. Engloba parques, praças,
jardins públicos e parques urbanos. Os canteiros centrais, trevos e rotatórias
incluem-se nesta categoria se exercem apenas funções estéticas e ecológicas;
entretanto, as árvores que acompanham leito de vias públicas não devem ser
consideradas, pois as calçadas são impermeáveis.
Parque urbano: é uma área verde com função estética, ecológica e de lazer, com
extensão maior que praças e jardins públicos.
Praça: tem como função principal o lazer, pode ser impermeabilizada e sem
vegetação (como a praça da Sé), se tiver vegetação, então, é jardim.
Área livre, área aberta, espaço aberto: são termos a serem evitados, pois são
vagos.
Segundo Moretti (1993, p.154), “a própria variedade na denominação indica
claramente que as áreas verdes acabam indicando funções distintas: inclui as áreas
de interesse ambiental, quer pela vegetação, tipo de solo ou declividade, onde
muitas vezes o acesso público, para fins de recreação, é bastante limitado. Inclui as
praças e áreas de recreação, com funções, tipologias e dimensões bastante
variadas. Inclui parte das instalações esportivas bem como monumentos e demais
referenciais urbanos e paisagísticos”.
Além das definições, torna-se importante esclarecer a hierarquia e as funções das
áreas verdes:
Segundo Escada (1992 apud GUZZO, 1996), a hierarquização pode ser:
Parques de vizinhança: de uso local planejado para servir a habitação, substituindo
as ruas e os quintais das cidades menores. Devem abrigar alguns tipos de
equipamentos ligados a recreação, vegetação e estar localizado entre 100 e 1000m
da residência ou trabalho.
Parques de bairro: de maior dimensão, devem conter equipamentos de lazer.
Podem desempenhar função paisagística e ambiental, quando contam com
vegetação áreas permeáveis e águas superficiais.
Parques distritais: são espaços livres de grandes dimensões podendo conter
elementos naturais significativos (montanhas, cachoeiras, etc).
Parques metropolitanos: também de grandes dimensões, contém equipamentos
de lazer dos parques distritais e atendem a diversas cidades próximas.
Segundo Guzzo (1996) as áreas verdes urbanas podem ter as seguintes funções:
Ecológica: deve-se à presença de vegetação, solo permeável, fauna e flora
diversificada, promovem melhoria no clima da cidade, na qualidade do ar, água e do
solo.
Social: está relacionada à possibilidade de lazer que oferecem a população.
Estética: diversifica a paisagem e embeleza a cidade, neste aspecto destaca-se a
importância da vegetação.
Educativa: relaciona-se com as atividades possíveis nos programas de educação
ambiental.
Psicológica: servem ao relaxamento, devido ao contato com elementos naturais,
está diretamente relacionada com exercício do lazer e da recreação.
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Ainda as áreas verdes contribuem para a absorção de poluentes, captação e
armazenamento de água, promovem quando vegetadas, a estabilização do solo,
amenizam a temperatura, reduzem ruídos, além de abrigar animais silvestres.
4.2 As leis e suas interferências na utilização e qualidade dos sistemas de lazer
A legislação interfere na utilização e na qualidade dos sistemas de lazer,
especialmente quando é descumprida. Observa-se na legislação brasileira, em
diversos pontos, falta de clareza e objetividade e, em outros, excesso de rigor. A
fiscalização é falha e, em muitos casos, onde nada pode, tudo é feito, e a
conseqüência evidente deste fato, como alerta Moretti (1993), é que grande parte
das áreas públicas reservadas ao lazer tem sido ocupada por favelas.
Nos últimos dez anos, segundo reportagem do jornal SPTV (2004) da Rede Globo,
foram perdidos, em área verde, na cidade de São Paulo, o equivalente a 34 parques
do Ibirapuera, e na cidade existem atualmente 5,00m2 de área verde por habitante.
É necessário o desenvolvimento de mecanismos que, ao menos, minimizem o
avanço da aridez sobre a cidade, pois as áreas verdes são componentes
importantes para obtenção de qualidade de vida. Para Kliass (1993), é preciso inserir
a dimensão ambiental no processo de planejamento e desenvolvimento urbano e
estabelecer reservas verdes, além de criar condições para que a atuação seja
efetiva nos órgãos de planejamento e nos setores executivos da Administração, com
o objetivo de atender desde a legislação até as posturas municipais; a viabilização
de áreas, projetos; a implantação, operação e manutenção dos parques.
A partir daqui, segue-se o relato da legislação nos âmbitos federal, estadual e
municipal. Desta forma pretende-se destacar pontualmente de que forma a
legislação interfere, seja na utilização ou na qualidade, dos sistemas de lazer. No
trecho que segue, destaca-se a lei, textualmente. Em seguida estão os comentários
no que se refere aos sistemas de lazer. Quando se tratam de artigos ou parágrafos
muito extensos, serão transcritos somente os trechos a serem comentados.
4.2.1 Legislação Federal
a) A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988
Constituição, segundo Ferreira (2004), é a lei fundamental num Estado, que contém
normas sobre a formação dos poderes públicos, direitos e deveres dos cidadãos.
Seu objetivo é definir os princípios básicos que devem ser observados, todo o
restante que for criado após sua promulgação, deve seguir suas diretrizes.
“Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano“.
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Como é atribuição do município suplementar a legislação federal e estadual, cabe a
este e a seus legisladores garantir que a suplementação seja coerente, clara e
objetiva, e tenha a força necessária para o seu cumprimento, não sendo letra morta
perante os empreendedores particulares ou públicos. O município, para tratar dos
interesses locais, precisa caracterizar muito bem suas necessidades, através de
bases atualizadas, mapas, estatísticas dos seus equipamentos públicos e da sua
população, entre outros. É necessário o conhecimento claro e global das áreas
ocupadas por loteamentos novos, regulares ou não; das necessidades da população
com relação a equipamentos públicos e do crescimento médio anual da população.
Na cidade de São Paulo, muitas informações ficaram, por anos, sem a devida
atualização, o que leva a crer que esses dados não eram importantes para a
Administração Pública. Somente para ilustrar, a cidade não tinha, até meados de
2004, informações cadastrais de suas áreas verdes. Pela primeira vez na história do
Município, se tem um levantamento completo e digital dessas informações, inclusive
as áreas verdes inseridas em conjuntos habitacionais não construídos pela
prefeitura. Na cidade onde o crescimento populacional é de 0,8 % ao ano, segundo
a Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análises de Dados), é preciso conhecer
para planejar e o planejamento não pode ficar restrito a uma pequena parcela de
itens.
No tocante ao planejamento, há, sem dúvida, uma tentativa de alcançá-lo. No
entanto, o controle do uso, parcelamento e ocupação do solo está longe de ser uma
meta com possibilidades reais de atendimento, em curto e médio prazo. Para
exemplificar pode-se citar: as edificações irregulares, na cidade informal da periferia,
os loteamentos clandestinos e irregulares, os cortiços e habitações coletivas
degradas, além do crescente número de favelas que, de 155.191, em 1991, passou
a 207.160, em 2000, segun a Fundação SEADE conforme a Tabela 07 no Anexo B.
Neste contexto, Maricato (2001) explica ”(...) muitos planos de legislação urbanística
e ambiental, bem-intencionados e rigorosos, são elaborados e aprovados no
legislativo. Mas o controle urbanístico e ambiental fica nas mão de fiscais que não
raramente são: a) em pequeno número; b) desaparelhados; c) mal pagos; e d)
dotados de baixa escolaridade”.
A cidade tem proporções grandiosas, compreendem-se os motivos do descontrole.
O que não se pode compreender é a morosidade para correção das falhas e falta de
continuidade dos programas adotados a cada administração. A solução é viável e
está ao alcance do poder público, bastaria partir de princípios básicos, como os
sugeridos por Maricato (2001) e seguir com a melhoria continua dos processos
desenvolvidos:
1)

“Criar consciência da cidade real e indicadores de qualidade de vida.

2)

Criar um espaço de debate democrático: dar visibilidade aos conflitos.

3)

Reforma administrativa.

4)

Formação de agente para uma ação integrada.

5)

Aperfeiçoamento e democratização da informação.

6)

Um programa especial para regiões metropolitanas.

7)

A bacia hidrográfica como referencia para o planejamento e gestão.

8)
Formulação de políticas de curtíssimo, médio e longo prazo“
(MARICATO, 2001).
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No que se refere a sistemas de lazer, as leis municipais, embora existam, não se
cumprem, ao menos não plenamente. Permanecem diversas áreas com esta
destinação, mas sem a devida implantação, ficam à mercê de ocupações irregulares.
Estas ocupações, em geral, não suprem as necessidades da população em termos
de qualidade ou quantidade, quando se trata de ocupação para habitação esta se dá
de maneira subnormal, ou seja, o déficit qualitativo não se altera, ou pior, aumenta.
Quando se trata de comércio além da qualidade dos serviços ficar prejudicada
devido à precariedade das instalações, cada nova ocupação significa um aumento
nos números da informalidade já bastante alta com os crescentes índices de
desemprego, de acordo com a Tabela 08 (Anexo B). Assim, nestas situações alguns
são beneficiados pelo uso gratuito da área pública, sem benefício da comunidade.
“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem-estar de seus habitantes.
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política
de desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano
diretor.”

Com relação ao Plano Diretor, na cidade de São Paulo, está vigente o terceiro –
tendo sido o primeiro aprovado pela Lei 7.688 de 30 de novembro de 1971, o
segundo pela lei 10.676 de 07 de novembro de 1988, e o terceiro pela Lei 13.430 de
13 de setembro de 2002. Novamente se observa o não cumprimento pleno da lei.
No segundo Plano Diretor em seu artigo 10, item j, exigia-se a elaboração de
Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – RIMA. Para os conjuntos habitacionais
com mais de 400 unidades e, segundo Marchi (2000, p.9) estes relatórios não foram
elaborados.
O RIMA é um estudo técnico e científico, que tem como objetivo, em linhas gerais ,
definir, medir, monitorar, amenizar e corrigir causas e efeitos de determinada
atividade sobre o ambiente. Não sendo elaborado este relatório, o Município, o
Estado, o empreendedor e a sociedade não conhecem os impactos causados pela
implantação dos conjuntos, havendo, portanto, maior dificuldade em eliminá-los ou
minimizá-los. Assim os sistemas de lazer como parte do Conjunto Habitacional
ficam, da mesma forma que estes, distantes do que seria o ideal para
empreendimentos que pretendem contribuir para a solução do problema da
habitação. Destaca-se que a solução do problema da habitação passa não só pela
quantidade de unidades construídas, deve contemplar também qualidade de vida,
inclusão social e geração de renda, entre outros aspectos.
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b) A Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979 (Lei Lehman), alterada pela Lei
9.785/99 de 29 de janeiro de 1999
Dispõe sobre parcelamento de solo urbano. Dentre os objetivos desta lei, estão:
proteção do comprador de lote; estabelecimento de regras urbanísticas mínimas
para loteamentos e desmembramentos para empreendimentos que iniciarem o
parcelamento do solo sem autorização ou em desacordo com a lei ou normas dos
Estados e Municípios, ou venderem seus lotes antes do registro imobiliário
obrigatório. O novo texto, de acordo com análise de Marchi (2000, p.4), modificou os
critérios urbanísticos para a implantação de loteamentos urbanos, as
responsabilidades e obrigações do loteador e do Poder Público, resultando em
parcelamentos mais flexíveis, com impacto negativo para a cidade.
“Art. 4°. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes
requisitos: as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de
equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso
público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano
diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem”.

No texto anterior a porcentagem prevista no parágrafo I do artigo 4º não poderia ser
inferior a 35% da gleba. Esta exigência foi suprimida deixando a matéria a cargo do
Plano Diretor ou Lei Municipal. No caso de São Paulo, a história dos planos
diretores é bem extensa e conhecida no meio urbanístico pela demora na sua
elaboração, notadamente influenciada pelo poder imobiliário, por vezes
desconectados da realidade. Segundo Villaça (1999, p.224), “a maioria absoluta dos
planos foi parar nas gavetas e nas prateleiras de obras de referência. A maioria dos
pouquíssimos resultados que produziram é marginal nos próprios planos e mais
ainda na vida das cidades às quais se referiram”.
Como delegar ao município uma função que ele não cumpre? Pelo menos não de
maneira eficaz. Na cidade de São Paulo, o último plano foi aprovado em 1988 e o
mais recente foi aprovado em 2002. Nestes 16 anos de idas e vindas, de
discussões e conflitos de interesses políticos e imobiliários, houve outras tentativas
de aprovação do Plano Diretor que acabaram por esbarrar em entraves que não
permitiram sua aprovação. É comum a cada mudança na administração municipal,
que as diretrizes da anterior sejam esquecidas, e a cidade permanece com muitas
leis e poucas ações. Art. 4° (...) “§ 2°. Consideram-se comunitários os equipamentos
públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares.”
A lei prevê apenas a destinação de áreas para equipamentos públicos em projeto, e
não sua real implantação, mesmo quando os conjuntos habitacionais já estão
ocupados, muitos equipamentos ainda não tiveram sua construção nem mesmo
iniciados. Há um desencontro entre a ocupação do conjunto e o funcionamento da
estrutura pública de serviços em seu entorno. O mesmo acontece com os sistemas
de lazer. De acordo com Moretti (1993), é necessário garantir que as áreas verdes
sejam efetivamente equipadas na ocasião da implantação do conjunto habitacional.
Não estando devidamente equipadas, há maior incidência de ocupações irregulares
e precárias. O abandono generalizado destes locais torna-os, como se observou ao
longo da pesquisa, pontos de consumo e tráfico de drogas, esconderijos, depósitos
de lixo, focos de transmissão de doenças. Dessa forma, o espaço, que deveria ter
finalidade positiva, acaba tendo seu objetivo invertido.

47

“Art. 12. O Projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado
pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a
quem compete também a fixação das diretrizes que aludem os artigos 6 e 7
desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte.
Parágrafo único. O projeto aprovado deverá ser executado no prazo
constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade da
aprovação.”

Na cidade de São Paulo em 1989, havia segundo Maricato (1996, p.9),
aproximadamente 30.000 ruas ilegais, a maioria em loteamentos clandestinos, estas
ruas que não tinham nome e, portanto, não davam a seus moradores o direito a um
endereço. A questão da irregularidade atinge também a esfera pública de produção
habitacional. Os Conjuntos Habitacionais por ela produzidos, geralmente visando
atender às necessidades políticas do poder vigente, são iniciados sem a aprovação
dos órgãos públicos competentes e permanecem por vários anos nesta condição. A
conseqüência disto é que seus mutuários ficam impossibilitados de obter a escritura
definitiva. De acordo com Paiva (2004), nos últimos quatro anos, a prefeitura
regularizou 25 empreendimentos da COHAB-SP, restando ainda 22 a serem
regularizados. A CDHU começou recentemente um programa de regularização de
empreendimentos.
De acordo com Silva (2004, p.12), o conjunto habitacional é “regular” quando
obedeceu as tramitações jurídicas e administrativas que envolvem os títulos de
propriedade da área onde será implantado, passou pela aprovação dos projetos e a
execução das obras observou os projetos, desta forma é possível o registro
imobiliário dos imóveis e portanto a regularidade do empreendimento.
No empreendimento não regularizado, as áreas públicas, inclusive os sistemas de
lazer, são de responsabilidade do empreendedor, que não projeta, não executa, nem
tampouco mantém ou administra equipamentos comunitários, pois seu campo de
ação é a produção habitacional. Enquanto não há aprovação, a prefeitura não pode
intervir, por que o empreendimento não consta dos cadastros municipais e, portanto
está fora da sua área de atuação.
“Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e as praças, as áreas
destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes
do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação
alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as
hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo,
neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei.”

Geralmente, após anos de espera para a regularização dos conjuntos pela
prefeitura, os moradores passam a moldar a habitação à sua maneira. Então,
constrói-se além do permitido, elevando o coeficiente de aproveitamento. Praticamse diversas irregularidades aos olhos do município, o que torna difícil a aprovação.
Altera-se o uso, incluindo comércio na habitação (uso misto), invadem-se áreas
públicas, enfim a cada ano fica cada vez mais distante a possibilidade da
regularização dos conjuntos. Conjunto não regularizado é conjunto sem dono. Sem
o título de propriedade as pessoas não se sentem donas do imóvel, daí ao
esmorecimento na luta por melhorias é um passo.
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“Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública:
I. dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou
desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão
público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das
normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios;
II. dar início de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento
do solo para fins urbanos sem observância das determinações constantes
do ato administrativo de licença;
III. fazer, ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao
público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento
ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente
fato a ele relativo.”

No início dos empreendimentos da CDHU, estes passam por uma aprovação prévia
da prefeitura, onde é emitida uma “certidão de diretrizes”. A questão principal não se
prende ao cumprimento da legislação - esta de uma maneira geral é seguida,
excetuando-se os aspectos já mencionados. Um dos grandes problemas é a
morosidade das aprovações e a urgência política das execuções. Acabam por ser
executados conjuntos em velocidade máxima e qualidade mínima, são elaborados
contratos com planilhas de custos que destoam da tipologia a ser executada, pois,
no momento da contratação, os projetos ainda não estão finalizados. Não raro, as
obras de edificação são iniciadas e as de infra-estrutura não foram sequer
projetadas.
Neste cenário, questiona-se: qual a eficácia da lei? A quem ela é aplicada?
4.2.2 Legislação Estadual
a) Constituição do Estado de São Paulo
“Artigo 266 - As ações do Poder Público e a destinação e recursos
orçamentários para o setor darão prioridade:
I - ao esporte educacional, ao esporte comunitário e, na forma da lei, ao
esporte de alto rendimento;
II - ao lazer popular;
III - à construção e manutenção de espaços devidamente equipados para as
práticas esportivas e o lazer;
IV - à promoção, estímulo e orientação à prática e difusão da Educação
Física;
V - à adequação dos locais já existentes e previsão de medidas necessárias
quando da construção de novos espaços, tendo em vista a prática de
esportes e atividades de lazer por parte dos portadores de deficiência,
idosos e gestantes, de maneira integrada aos demais cidadãos “.

Nos conjuntos habitacionais pesquisados, para elaboração das seções 3 e 6, não
foram encontrados centros esportivos, ou programas do governo Estadual que se
destinassem ao incentivo, promoção ou acompanhamento da prática esportiva e de
lazer. Segundo a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, os
programas são geralmente aplicados no interior do Estado, em cidades com menos
recursos. No Município de São Paulo, esta tarefa fica a cargo da prefeitura. Quanto
à construção e manutenção de equipamentos para práticas esportivas e de lazer,
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não há também nenhum projeto específico para os conjuntos habitacionais da
CDHU.
Mesmo a CDHU sendo uma empresa que conta com participação acionária do
Estado, observa-se que não há integração entre as secretarias estaduais para que
se possa minimizar as deficiências existentes de equipamentos comunitários e
sociais na cidade de São Paulo.
Quem perde com a falta de integração e com o não tratamento adequado dos
sistemas de lazer é a população, que embora conte com uma secretaria específica
no Estado, acaba sem atendimento.
b) O Decreto Estadual n. 33.499, de 10 de julho de 1991
Refere-se ao regimento interno do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos
Habitacionais - GRAPROHAB, que objetiva centralizar e agilizar o trâmite dos
projetos habitacionais apresentados no âmbito do Estado. Esse grupo tem
representantes de cada Secretaria Estadual, que avaliam e aprovam o
empreendimento habitacional enquadrado nos itens determinados pelo decreto.
Considerando a prioridade com que a questão habitacional deve ser tratada;
Considerando a grande importância de dotar o Estado de São Paulo de mecanismos
hábeis para racionalizar a ação da Administração Pública e agilizar a tramitação de
projetos habitacionais, decreta:
Art. 1º. Fica criado, na Secretaria da Habitação, o Grupo de Análise e
Aprovação de Projetos Habitacionais - GRAPROHAB, objetivando
centralizar e agilizar o trâmite dos projetos habitacionais, apresentados para
apreciação no âmbito do Estado.
Art. 2º. O GRAPROHAB será constituído por representante, com o
respectivo suplente, de cada um dos seguintes órgãos ou empresas do
Estado:
 Secretaria da Habitação;
 Secretaria da Saúde;
 Secretaria do Meio Ambiente;
 Procuradoria-Geral do Estado;
 CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental;
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP;
 ELETROPAULO - Eletricidade de São Paulo S/A;
 Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS;
 CESP - Companhia Energética de São Paulo;
 Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL;
 Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo EMPLASA;
 Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
§ 1º. Cada um dos integrantes do GRAPROHAB terá poderes expressos,
pelos órgãos e empresas que representam, para deliberar quanto à outorga
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de Certificados de Aprovação ou expedição de Relatórios de Indeferimento
dos projetos submetidos à sua deliberação.

Embora criado para facilitar a aprovação dos empreendimentos habitacionais, muitas
vezes o trâmite é lento, pois um projeto habitacional deve ser aprovado
primeiramente na esfera Municipal para depois ser aprovado na esfera Estadual e,
por diversas vezes, esta aprovação esbarra em especificidades da lei, conhecida
apenas por quem aprova. Em outros casos, o empreendimento por estar inserido em
áreas de proteção ambiental, acaba necessitando de estudo mais longos para que o
impacto de sua implantação seja minimizado.
Quanto mais demora a aprovação do Conjunto Habitacional, independente do
motivo, mais este conjunto, e suas áreas públicas, estarão passíveis da ocorrência
de ocupações irregulares e conseqüentemente perda ou não instalação de
equipamentos comunitários e sociais.
4.2.3 Legislação Municipal
a) Lei 13.430 de 13 de setembro de 2002. Plano Diretor Estratégico do
Município de São Paulo.
CAPÍTULO II
Seção VII - Dos Esportes, Lazer e Recreação
Art. 42 - São objetivos no campo de Esportes, Lazer e Recreação:
I - alçar o esporte, o lazer e a recreação à condição de direito dos cidadãos
e considerá-lo dever do Estado;
II - manter em funcionamento pleno as áreas livres municipais destinadas ao
esporte e ao lazer;
III - oferecer acesso universal e integral às práticas esportivas, promovendo
bem-estar e melhoria da qualidade de vida.

Embora nos termos da lei, esporte, lazer e recreação sejam direitos do cidadão, o
dever do Estado não tem sido cumprido, pelo menos não de maneira plena, nos
conjuntos habitacionais. Nestes locais observa-se a implantação aleatória de
quadras em áreas destinadas a sistemas de lazer. A implantação de quadras
poliesportivas é a solução mais utilizada pela CDHU, o que, isoladamente, não
satisfaz a questão do lazer em sua amplitude. A população quer e precisa de mais
equipamentos comunitários e mais qualidade do espaço construído.
Na visita realizada no Conjunto Habitacional Encosta Norte (para CDHU, conhecido
como São Miguel Paulista P), as crianças que observavam a realização do
levantamento fotográfico perguntaram o motivo das fotos. Quando souberam que
era relativo às quadras disseram: “quadra já tem bastante, a gente quer parquinho”.
Ou seja, o usuário tem outros interesses com relação aos sistemas de lazer. Como
será observado na seção 6, em 6.23 estes interesses não são considerados na
elaboração dos projetos, tão pouco estes espaços são de fato implantados.
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Art. 43 - São diretrizes do campo de Esportes, Lazer e Recreação:
IV - a elaboração de diagnósticos, identificando áreas que necessitam de
equipamentos visando à ampliação da rede de equipamentos da
Administração Direta e Indireta;
V - a implantação de unidades esportivas em regiões mais carentes;
VII - elaborar e propor legislação de incentivo às atividades de esporte e
lazer, incluindo a possibilidade do estabelecimento de parcerias;
XV - transformar em áreas com destinação para esportes e lazer, os
terrenos públicos que mantém este uso há no mínimo 5 (cinco) anos.

A Zona Leste da cidade de São Paulo é uma das regiões mais carentes com relação
à implantação de Equipamentos Comunitários, como se pode observar nas tabelas
disponíveis no Anexo B.
As áreas destinadas a sistemas de lazer, somente passam para a prefeitura após a
regularização do conjunto habitacional. Enquanto isso não acontece, mesmo que o
conjunto habitacional esteja inserido em uma região carente de equipamentos
comunitários, estes não podem ser implantados.
Observa-se que o item XV somente é válido para terrenos públicos, o que não é o
caso dos sistemas de lazer inseridos nos conjuntos habitacionais, pois estes
conjuntos em sua maioria não estão regularizados.
CAP III - DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO URBANO
Subseção I - Das Áreas Verdes
Art. 58 - São objetivos da política de Áreas Verdes:
I - ampliar as áreas verdes, melhorando a relação área verde por habitante
no Município.
II - assegurar usos compatíveis com a preservação e proteção ambiental
nas áreas integrantes do sistema de áreas verdes do Município.
Art. 59 - São diretrizes relativas à política de Áreas Verdes:
V - a criação de instrumentos legais destinados a estimular parcerias entre
os setores público e privado para implantação e manutenção de áreas
verdes e espaços ajardinados ou arborizados;
VIII - a criação de programas para a efetiva implantação das áreas verdes
previstas em conjuntos habitacionais e loteamentos.
Art. 60 - São ações estratégicas para as Áreas Verdes:
V - criar programas para a efetiva implantação das áreas verdes previstas
em conjuntos habitacionais e loteamentos.

Todas as estratégias, programas e intenções dos planos diretores são, em geral,
meritórias, mas a efetiva prática destes planos é o maior empecilho para sua
realização efetiva. Dentre outros problemas, há nas subprefeituras um
desconhecimento da legislação. Genericamente, sabe-se o que é ou não atribuição
da subprefeitura. Porém, nas entrevistas podem ser observados comentários que
evidenciam uma falta de conhecimento.
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Assim, por desconhecimento, o papel da subprefeitura – a de descentralização da
administração, para melhorar as condições e a qualidade de vida do cidadão –não
tem condições de se efetivar.
Art. 132 - São consideradas integrantes do Sistema de Áreas Verdes do
Município todas as áreas verdes existentes e as que vierem a ser criadas,
de acordo com o nível de interesse de preservação e proteção,
compreendendo as seguintes categorias:
I - Áreas verdes públicas de Proteção Integral:
a) parques;
b) reservas.
II - Áreas verdes públicas ou privadas de Uso Sustentável:
a) Área de Proteção Ambiental;
b) Reserva Extrativista;
c) Reserva de Fauna;
d) Reserva de Desenvolvimento Sustentável;
e) Reserva Particular do Patrimônio Natural;
f) parque urbano e praça pública.
III - Áreas de Especial Interesse públicas ou privadas:
a) área ajardinada e arborizada localizada em logradouros e equipamentos
públicos;
b) chácaras, sítios e glebas;
c) cabeceiras, várzea e fundo de vale;
d) espaço livre de arruamentos e áreas verdes de loteamentos;
e) cemitérios;
f) áreas com vegetação significativa em imóveis particulares.
Art. 133 - As áreas integrantes do Sistema de Áreas Verdes do Município
serão assim classificadas:
I - Áreas Verdes de propriedade pública:
a) reservas naturais;
b) parques públicos;
c) praças, jardins e logradouros públicos;
d) áreas ajardinadas e arborizadas de equipamentos públicos;
e) áreas ajardinadas e arborizadas integrantes do sistema viário;
f) (VETADO)
II - Áreas Verdes de propriedade particular enquadradas ou a serem
enquadradas pelo Poder Público:
a) áreas com vegetação significativa, de imóveis particulares;
b) chácaras, sítios e glebas;
c) clubes esportivos sociais;
d) clubes de campo;
e) áreas de reflorestamento.

Nota-se que as áreas destinadas a se tornarem públicas (verdes e institucionais) não
estão inclusas nesta relação, exceto se ainda são glebas. Daí entende-se que estas
áreas não serão mantidas ou preservadas pelo Poder Público Municipal, pois não
são de interesse especial.
b) Decreto 44.667 de 26 de abril de 2004
Regulamenta as disposições da lei nº 13.430, de 13 de setembro de 2002, que
institui o Plano Diretor Estratégico, relativas às Zonas Especiais de Interesse Social
e aos respectivos Planos de Urbanização, e dispõe sobre normas específicas para
produção de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social, Habitação de
Interesse Social e Habitação do Mercado Popular.
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SEÇÃO III
DAS ÁREAS A SEREM DOADAS
Art. 60. Nos desmembramentos e loteamentos deverão ser destinados, no
mínimo, 15% (quinze por cento) da área total da gleba para áreas verdes e
institucionais públicas.
§ 1º. A localização e o dimensionamento das áreas públicas serão definidos
na Certidão de Diretrizes a ser expedida de acordo com as disposições
deste decreto
§ 2º. O dimensionamento das áreas públicas será definido mediante análise
físico-ambiental e urbanística do entorno, podendo o porcentual ser
destinado total ou parcialmente à área verde ou à área institucional.

Mais uma vez o poder de decisão fica sob responsabilidade do entendimento de
quem analisa os projetos para aprovação, no caso o PARSOLO (Departamento de
Parcelamento do Solo - PMSP). Não cabe aqui, crítica ou defesa, pretende-se
apenas destacar a falta de clareza da lei, que não discrimina os critérios a serem
seguidos para a análise físico-ambiental e urbanística.
Nos anexos 2 a 4 do Decreto, há relação de documentos necessários para
aprovação dos conjuntos habitacionais na esfera municipal. Nesta relação de
documentos, consta uma série de documentos que garantem que o projeto deverá
ser executado na forma da lei, mas não garantem a qualidade ambiental, visual, ou
executiva destes projetos.
Art. 61. No desmembramento será dispensada a destinação de áreas
verdes e institucionais quando for comprovado, pelo registro na competente
Circunscrição Imobiliária, que a gleba a ser desmembrada apresentava,
anteriormente à data da publicação da Lei nº 7.805, de 1º de novembro de
1972, área global igual ou inferior às seguintes dimensões:
I - 10.000,00m² (dez mil metros quadrados) nas zonas de uso Z2, Z3, Z4,
Z5, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13 e Z19;
II - 20.000,00m² (vinte mil metros quadrados) nas zonas de uso Z6, Z8-001,
Z8-007, Z8-029, Z8-039, Z8-100/1 e ZEPEC.
Parágrafo único. Em ZEIS será dispensada a destinação de áreas verdes e
institucionais quando:
I - comprovado, pelo registro na competente Circunscrição Imobiliária, que a
gleba a ser desmembrada apresentava, anteriormente à data da publicação
do PDE, área global igual ou inferior a 20.000,00m² (vinte mil metros
quadrados);
II - a delimitação da ZEIS seccionar a área da gleba, independente da sua
dimensão;
III - em gleba com área igual ou inferior a 40.000,00m² (quarenta mil metros
quadrados), localizada na Macroárea de Urbanização Consolidada criada
pelo PDE;
IV - em gleba com área igual ou inferior a 40.000,00m² (quarenta mil metros
quadrados), localizada na Macroárea de Reestruturação e Requalificação
Urbana e na Macroárea de Urbanização em Consolidação, quando a região
for dotada de equipamentos urbanos e comunitários, a critério da CAHEIS.
Art. 62. O desmembramento de gleba em zona de uso Z8-100/1 que resulte
em terrenos com área igual ou superior a 50.000,00m² (cinqüenta mil metros
quadrados) estará dispensado da destinação de áreas verdes e
institucionais previstas neste decreto
Art. 63. No caso de desmembramento de gleba de propriedade da
Administração Pública Direta e de empresa com controle acionário do Poder
Público, com área entre 10.000,00m² (dez mil metros quadrados) e
15.000,00m² (quinze mil metros quadrados) será admitida a redução ou
dispensa total do porcentual de áreas públicas exigidas neste decreto,
desde que observadas as seguintes condições:

54

I - gleba localizada nas zonas de uso Z2, Z3, Z4, Z5, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13
e Z19;
II - gleba inserida em região dotada de infra-estrutura urbana;
III - exista, numa distância máxima de 1km (um quilômetro), contado de
qualquer ponto do perímetro da gleba, pelo menos um equipamento público
comunitário para atendimento à futura demanda do empreendimento a ser
implantado.

Nesses artigos o decreto identifica parâmetros para dispensa ou redução de áreas
verdes e institucionais. Considerando que os conjuntos habitacionais de interesse
social em geral são implantados afastados da malha urbana consolidada, em
regiões carentes de equipamentos comunitários, com entorno escassamente dotado
de equipamentos urbanos, o que concluir desta dispensa ou redução de áreas
públicas? Nestas condições de implantação, como considerar suficiente um
equipamento público comunitário, que não é passível de especificação prévia, a um
quilometro de distância?
Verifica-se aparente intenção de adensamento do conjunto habitacional, ou seja,
onde seriam implantados equipamentos públicos ou sociais, são implantadas
unidades habitacionais. Talvez o custo social desta ação seja excessivamente
elevado, pois envolve qualidade de vida, e esta não é mensurável.
Art. 65. As áreas verdes, institucionais e sistema viário externo a lotes
resultantes de EHIS, que envolvam parcelamento do solo, passarão ao
domínio público por ocasião do registro ou averbação do empreendimento
no competente Cartório de Registros de Imóveis.

Neste artigo, verifica-se um dos obstáculos de maior dimensão a influir na utilização
e na qualidade dos sistemas de lazer nos conjuntos habitacionais implantados pelo
poder público. Há neste ponto a criação de um hiato, que paralisa as ações tanto
das companhias que produzem habitação de interesse social quanto da prefeitura.
Embora em São Paulo, tanto a esfera Municipal quanto a Estadual tenham o
controle acionário das companhias, não podem criar acordos para o repasse
antecipado das áreas públicas
Assim, os órgãos municipais não podem atuar nas áreas destinadas porque o
empreendimento legalmente pertence a uma companhia da esfera Estadual ou
Municipal e, neste caso, não é atribuição do município a elaboração de projeto, a
execução, a manutenção ou gestão destas áreas. A companhia por sua vez, não
tem programas específicos para atuar nestes aspectos, em áreas destinadas a
equipamentos comunitários. O que acaba por acontecer é o abandono ou a
invasão.
SEÇÃO IV DAS CARACTERÍSTICAS DAS ÁREAS VERDES E
INSTITUCIONAIS PÚBLICAS
Art. 67. As áreas verdes deverão apresentar testada mínima de 10,00m (dez
metros) e ter acesso por via oficial de circulação pública ou via prevista no
projeto de parcelamento.
Art. 68. A localização e o dimensionamento das áreas verdes observará os
seguintes requisitos técnicos:
I - preservação das condições das áreas mais frágeis do ponto de vista
ambiental, considerando a declividade, o tipo de solo e as condições de
drenagem, conservando obrigatoriamente a vegetação de maior porte;
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II - destinação, para o mínimo de áreas verdes exigido na Certidão de
Diretrizes, de terrenos com declividade natural de até 30% (trinta por cento),
admitindo-se terreno com declividades naturais superiores, desde que
apresente simultaneamente as seguintes condições:
a) possa ser nele inscrita uma circunferência com diâmetro mínimo de 15m
(quinze metros);
b) a relação entre a profundidade e a frente para a via de circulação oficial
ou prevista no projeto seja igual ou inferior a 3 (três).
§ 1º. As faixas "non aedificandi" previstas no artigo 55 deste decreto
poderão ser computadas como áreas verdes, desde que tenham extensão
mínima de 10,00m (dez metros) em trecho lindeiro à via de circulação oficial
ou prevista no projeto
§ 2º. As áreas de taludes resultantes de cortes e aterros não poderão ser
computadas para atender o mínimo estabelecido neste decreto.

Embora haja diretrizes, algumas questões que importam à implantação de um
sistema de lazer foram esquecidas, como sua localização, se há fácil acesso, qual a
distância máxima admitida para a unidade habitacional, critérios referentes à
centralidade para visibilidade, preservação e até maior utilização, pontos de grande
circulação de pessoas nas proximidades, como pontos de ônibus, comércio e
equipamentos comunitários ou sociais.
Observar a fragilidade do solo de que maneira? Além da vegetação de maior porte o
que mais preservar ou proteger? De que forma?
O parâmetro máximo de inclinação em 30% para terrenos naturais, pretende garantir
a estabilidade do terreno, mas dificulta a utilização de equipamentos, por exemplo:o
que fazer numa área com 30% de inclinação? A inclinação máxima de rampa para
acesso de veículos é 20% de acordo com o COE - Código de Obras e Edificações
de São Paulo, de 1992. Como utilizar para acesso de pedestres uma área com 30%
de inclinação? Entende-se que o projeto fica mais caro devido às contenções
necessárias para sua implantação, o que dificulta em muito sua posterior
implantação.
A testada para destinação de áreas verdes, exigida no decreto anterior (nº 31.601 de
26 de maio de 1992) foi reduzida de 15m para 10 m, isto que dizer que mais terrenos
menores, ou pequenas faixas podem ser utilizadas para esta destinação, o que
dificulta implantação de equipamentos de maior dimensão como as quadras
poliesportivas.
Moretti (1993) alerta que a inclusão de faixas non aedificandi pode tornar ainda mais
comum o fato de deixarem para áreas verdes sobras de terreno, áreas íngremes e
alagadiças.
c) Lei 10.948 de 24 de janeiro de 1991.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de arborização de vias e áreas verdes nos planos de
parcelamento do solo para loteamentos e desmembramentos.
Art. 1º. - A aprovação de parcelamento do solo para loteamentos e
desmembramentos fica condicionada à arborização das vias e áreas verdes
desses empreendimentos. (...)
Art 3º. - As mudas de árvores plantadas deverão ter, no mínimo, 1,50m ( um
metro e cinqüenta centímetros) de altura e 5 cm (cinco centímetros) de
diâmetro na base, com proteção à sua volta, de ferro, madeira ou alvenaria.”
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A obrigatoriedade de arborização não garante a qualidade desta, ou mesmo se as
frágeis mudas, que geralmente são plantadas, sem a devida irrigação ou cuidado
vão sobreviver às condições de hostilidade a que são submetidas. A prefeitura alega
não ter verba suficiente para sustentar uma estrutura adequada para manutenção da
arborização da cidade.
d) Portaria Intersecretarial 5/02 - SMMA - SIS
A portaria (Anexo C) determina os procedimentos para o plantio de árvores na
cidade. Embora descreva de maneira bem minuciosa o plantio, a questão vai além,
pois essas mudas acabam passando por condições hostis e não sobrevivem no
meio urbano; então, pouca valia tem a obrigatoriedade do plantio de árvores se elas
não sobrevivem. Outro problema é a falta de preparo do pessoal que irá executar o
plantio. Em sua maioria, os profissionais contratados são de empresas que prestam
serviços terceirizados e não têm a devida formação ou o preparo para o trabalho.
O transplante de árvores de porte médio a grande, que, em alguns casos, poderia
minimizar o vandalismo, não é uma prática comum, mas poderia ser. Desta
maneira, várias pessoas se livrariam de árvores que incomodam e outras se
beneficiariam das mesmas para consolidar mais rapidamente seus espaços
destinados a sistemas de lazer.
4.3 Síntese dos aspectos de legislação
A legislação urbanística, de maneira geral, é bastante recortada. É preciso se
especializar em um assunto para conseguir esboçar pequena compreensão.
Verificou-se que este fato contribui não só para o não cumprimento na íntegra da lei,
como também para o direcionamento do poder de decisão para comissões
especializadas em sua análise. Não se critica aqui os profissionais dedicados a este
trabalho, verifica-se apenas a falta de clareza e objetividade que pouparia burocracia
e as desnecessárias idas e vindas para aprovação de um empreendimento
habitacional.
O rigor e o excesso detalhamento de alguns itens se contrapõem ao completo
esquecimento de outros Por vezes são colocados em planos secundários aspectos
que poderiam melhorar e muito a qualidade dos sistemas de lazer.
Há falhas de princípios, tais como a redução dos índices de áreas públicas, que
podem deixar ainda mais carentes de equipamentos comunitários as regiões onde
serão instalados os conjuntos habitacionais onde se diz oferecer qualidade de vida
ao cidadão.
A falta de controle e organização dos dados contribui para aumentar a falta de
cuidados para com os sistemas de lazer. Também a não regularidade dos conjuntos
e a conseqüente não identificação de responsabilidade sobre as áreas públicas
contribuem para o constante aumento dos problemas citados ao longo deste estudo.
Concluindo, é preciso melhorar não só o espaço físico destinado a áreas públicas,
mas o conjunto de fatores que o envolvem, desenvolvendo e melhorando o
conhecimento e os conceitos de habitação popular de todos os envolvidos no
processo.
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5 FATORES INTERVENIENTES NA UTILIZAÇÃO E QUALIDADE DOS
SISTEMAS DE LAZER
Com o crescente interesse da população por cuidar da saúde física e mental, os
profissionais de planejamento urbano passaram a pesquisar como a população usa
e gere os sistemas de lazer. Nesta parte do trabalho, procura-se identificar os fatores
importantes que intervêm na utilização e na qualidade dos sistemas de lazer no
Conjunto Habitacional Vila Silvia, localizado na Zona Leste, região em que há a
maior concentração de conjuntos habitacionais de São Paulo.
Historicamente, a preocupação com as áreas verdes no Brasil é rara. Até algumas
décadas atrás, as cidades precisavam “crescer” e, com isso, foram sufocando a
vegetação sobrevivente à “civilização”, deixando de lado questões importantes como
a permeabilidade do solo, a destinação de espaços para prática de esportes, lazer e
recreação. A exploração dos recursos naturais sem a preocupação com sua
renovação hoje é forte tema de discussões ambientais.
Os primeiros a se preocuparem com a falta de áreas verdes foram os médicos
sanitaristas, os quais, com o aumento populacional trazido para a área urbana com a
revolução industrial, precisaram enfrentar diversas epidemias geradas por fatores
como a existência de edificações insalubres, sem ventilação e iluminação
adequadas e a falta de infra-estrutura básica como redes de água tratada e esgoto.
De acordo com Trindade (1999), os médicos sanitaristas argumentavam que as
cidades precisavam oferecer condições para a circulação e a renovação do ar, que
precisavam respirar. Assim nos trouxeram a imagem dos parques como pulmões da
cidade. A área verde, então, passou a ser valorizada pelos parques urbanos criados
para “higienizar” a cidade e “educar” a classe operária a viver de acordo com os
padrões que a classe dominante da época julgava “corretos”. Atualmente as grandes
cidades contam com parques urbanos, praças, sistemas de lazer que, embora
tentem, não suprem as necessidades da população.
5.1

A Identificação de Critérios para Análise de Sistemas de Lazer

Os critérios escolhidos, no presente trabalho, para a análise de sistemas de lazer
basearam-se em pesquisa bibliográfica e de material produzido por profissionais
ligados à produção, manutenção e gestão de áreas de lazer. Reforçou-se ainda a
escolha de critérios com entrevistas com a população usuária.
“Todo parque urbano é um caso particular e desafia generalizações” (JACOBS,
2001). Com base no enunciado do autor, cumpre de saída alertar que não se busca
aqui a generalização, mas mecanismos de produção projetual que valorizem os
aspectos intervenientes importantes identificados.
Não se encontram com facilidade critérios de análise para sistemas de lazer, pois
este tipo de espaço é relativamente recente. Embora se encontrem, isoladamente,
informações sobre esportes, lazer, recreação e áreas verdes, sobre sistemas de
lazer (denominados assim neste estudo por se tratar de locais inseridos em
conjuntos habitacionais, que acumulam os usos de lazer, recreação e prática de
esportes) muito pouco se encontra. Assim, tornou-se necessária a reunião dos
aspectos mencionados por profissionais conceituados nos assuntos correlatos e a
posterior seleção de aspectos aplicáveis ao estudo da área escolhida. Todos os
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aspectos levantados neste capitulo servirão de apoio à análise realizada sobre os
sistemas de lazer no Conjunto Habitacional Vila Silvia, no capítulo seguinte.
Para compreender sistemas de lazer, verificou-se ser adequado agrupar os aspectos
de interesse em cinco grandes grupos:


Legislação;



Projeto;



Execução;



Manutenção e



Gestão.

No tocante à legislação, o item já foi discutido na seção anterior. No que se refere ao
projeto, consideraram-se aspectos que intervêm na utilização do espaço e
aspectos que intervêm na qualidade do espaço. Busca-se ainda resposta a uma
questão do urbanismo: quanto a qualidade interfere, ou não, na utilização do espaço
construído?
É importante esclarecer que a qualidade e a utilização não têm comportamento
totalmente previsível. Não há, por exemplo, sistema de lazer que tenha utilização
máxima em período integral. Na realidade, a utilização dada pela população ao
espaço projetado nem sempre é a prevista em projeto. Fora das mesas de desenhos
e telas de computadores, as pessoas dão forma e vida ao espaço construído de
acordo com seus critérios e anseios pessoais e "sem pedir licença" ao projetista. No
que se refere à qualidade, aqui entendida como algo, no caso, espaço, com atributos
mínimos de estética e funcionalidade, às vezes o vínculo afetivo das pessoas com o
lugar e mesmo a falta de opções para o lazer, tornam este requisito teórico um fator
secundário. Não há fórmula precisa para o projeto perfeito. Há, isto sim, indícios
para um bom projeto, boa execução, manutenção e gestão, ou seja, indicativos de
que estes aspectos foram elaborados considerando os requisitos mínimos, do ponto
de vista formal e funcional. Isto é o que se pretende indicar ao final deste estudo.
5.2

Aspectos de Projeto

A palavra projeto ganhou alguns significados extras ao longo do tempo. Aqui
trataremos do projeto arquitetônico como “(...) um conjunto de decisões, expressas
graficamente por desenhos que representam os espaços criados a partir de dados
disponíveis e da análise preliminar do problema” (BESTETTI, 2000, p.43).
A elaboração de um projeto envolve etapas que passam por estudos do tema,
diálogo com o contratante, visitas ao local a ser construído e conhecimento do
público alvo. Por ser de extrema importância na formação do todo, o projeto precisa
ser elaborado de modo a propiciar, ao futuro observador ou usuário, a possibilidade
de formar imagens e experiências pessoais positivas e agradáveis, dando ao espaço
construído significados e valores.
O desafio de conhecer as infinitas faces de uma cidade e suas relações com os
indivíduos está sendo hoje abraçado pelo campo de estudo denominado “Percepção
Ambiental Urbana”. Rio (1996, p.x-xi) afirma que embora a percepção ambiental
ainda esteja comumente ligada à psicologia, disciplinas como a arquitetura e a
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geografia compreendem a importância da psicologia aplicada ao espaço. Destaca
ainda, que o estudo dos processos mentais relativos à percepção ambiental é
fundamental para compreendermos melhor as inter-relações entre o homem e o
meio ambiente, suas expectativas, julgamentos e condutas. Aqui são utilizados
alguns desses conceitos, embora as formas humanas de percepção e apreensão do
ambiente construído, na literatura técnica, recebam nomenclaturas diferenciadas das
aqui apresentadas, o objetivo é o mesmo, ou seja, compreender a relação do
homem com o espaço e conhecer a maneira de tornar esta relação a melhor
possível. Destaca-se que os elementos apresentados não precisam estar
necessariamente separados ou unidos, apenas serão considerados na análise
proposta para os sistemas de lazer.
5.2.1

Aspectos de projeto relativos à qualidade

Entende-se como qualidade, a excelência ou superioridade, em algum atributo, no
caso específico, do espaço construído. Nos itens que seguem, serão relacionados
critérios de análise para sistemas de lazer que são, quando incluídos na elaboração
de um projeto, os requisitos necessários para obtenção da qualidade do espaço
construído, ou como dito anteriormente, os atributos mínimos de estética e
funcionalidade.
5.2.1.1

Planejamento

Embora seja pouco aplicado no Brasil por fatores culturais e políticos, entre outros, o
planejamento é um valioso instrumento de gestão. A cada dia, com o crescimento
populacional na zona urbana e a crescente demanda de toda espécie de produtos e
serviços públicos e privados, é preciso planejar. Para isso é necessário identificar o
problema, analisar os processos que o envolvem e os métodos de solução. Daí
parte-se para um plano de ação. O planejamento é a definição de uma seqüência
lógica de ações a serem tomadas para se alcançar um objetivo.
Quanto maior o tempo gasto no planejamento, menor será o tempo de execução,
portanto, menores serão os custos envolvidos no processo. Muitas vezes a
antevisão de uma seqüência lógica e objetiva das etapas e interferências na
execução do projeto e da obra é o suficiente para o seu sucesso.
No caso de áreas verdes destinadas ao esporte, lazer e recreação é preciso, por
exemplo, sempre que possível, respeitar ao máximo as características naturais do
terreno e, quando possível, preservar a vegetação do local. Desta forma, evitam-se
custos elevados de movimentação de terra e facilita-se a leitura do projeto pelo
usuário. Os caminhos a serem traçados, respeitados os caminhos naturais, que são
sempre mais curtos, facilitam a utilização do espaço, sem a necessidade de
intervenções posteriores, além de diminuírem os custos.
Os objetivos do projetista devem sem bem claros para ele e para todos os
envolvidos no processo de criação e implantação da praça ou sistema de lazer. É
preciso ter em mente a quem se pretende atender, se à população ou à legislação.
Embora uma opção não anule a outra, os órgãos responsáveis têm se preocupado
apenas com a segunda.
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“A localização de praças e demais referenciais urbanos e paisagísticos
deveria ser parte intrínseca do projeto de assentamento habitacional e seria
desejável que a municipalidade não tivesse uma postura inibidora da
criatividade dos projetistas neste aspecto. Infelizmente o que se observa
nos projetos de parcelamento de solo é a total desconsideração dos
espaços públicos que são freqüentemente os terrenos mais problemáticos
existentes na gleba”. (MORETTI, 1993, p.156).

Para que ocorram mais casos de sucesso como os projetos de parques, praças e
áreas verdes de Curitiba, que são conhecidos nacionalmente por sua beleza,
manutenção e utilização popular, é preciso alterar conceitos em toda estrutura da
produção dos sistemas de lazer, desde legislação, administração pública, projetistas,
até a interação com a população.
Para qualquer mudança, é preciso tempo e investimento, não apenas de recursos
econômicos. Talvez seja mais urgente o investimento em recursos humanos,
representado por educação ambiental, o envolvimento da população, usando, quem
sabe, a força crescente do voluntariado para modificar o atual quadro de abandono
dos sistemas de lazer nos conjuntos habitacionais da Zona Leste de São Paulo.
5.2.1.2

Projeto

O projeto, "expressão gráfica", é o produto final de uma série de fatores: a intenção
de construir, o contrato com o empreendedor, a investigação de dados, o programa
de necessidades, o conhecimento do usuário, a verba disponível, o partido
arquitetônico , a visita ao local, as condições de uso, o material disponível etc.
Nos sistemas de lazer, como em qualquer outro projeto, é preciso uma ampla
investigação do produto a ser projetado. Para o estudo das variáveis e
condicionantes de um projeto, algumas questões precisam de resposta:
Onde? Para Bestetti (2000, p.20), a localização de um espaço de lazer é o primeiro
aspecto a ser considerado, já que os objetivos do projeto são traçados a partir da
área disponível para implantá-lo. Alguns outros aspectos precisam ser observados:


Localização: condições de acesso, sinalização do lugar.



Clima: orientação solar, direção de ventos dominantes.



Relevo: perfil do terreno, aproveitamento máximo com movimento de terra
mínimo, caminhos que devem oferecer condições de tráfego e segurança,
tanto para pedestres como para veículos.



Solo: análise geológica do solo para verificar sua permeabilidade, em
especial nos casos em que é necessária a utilização de redes de esgoto
com fossa séptica.



Recursos hídricos: são uma atração natural, mas que precisam ser
tratados com atenção, em especial tratando-se de áreas públicas, já que a
população paulistana, com a urbanização e poluição dos rios, perdeu
muito o contato e a convivência com corpos d'água.



Vegetação: observar as espécies existentes — se possível, aproveitar as
originais da região para não descaracterizá-la ou afetar sua
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biodiversidade. Além de explorar visualmente as árvores de grande porte
que possam existir, pode-se criar nichos, caminhos e formações
interessantes com pequenas mudanças na própria vegetação do local.
A vegetação além da função estética pode contribuir de outras formas nos espaços
destinados a lazer como demonstram as figuras abaixo:
No clima, ajudando a regular a temperatura

Figura 55 - Vegetação auxilia a regular a temperatura
Fonte: LENGEN (2002, p.134-138):

Na temperatura, diminuindo o efeito do vento

Figura 56 - Vegetação ameniza o efeito do vento
Fonte: LENGEN (2002)
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Na poluição, reduzindo níveis de poeira.

Figura 57- Vegetação reduz nível de poluição
Fonte: LENGEN (2002)

Como? Esta questão envolve uma série de definições: os materiais e recursos a
serem utilizados dependem do partido adotado, do valor a ser investido, da técnica
construtiva a ser empregada.
O partido arquitetônico depende da criatividade e do método de trabalho do
projetista, que pode optar ou não pela participação popular. A técnica construtiva
depende do conhecimento do executor, do contratante e do projetista, que podem
querer ou não técnicas alternativas e materiais novos. E todos os anteriores
dependem de quanto o contratante quer investir no projeto.
Pra quem? Esta questão deve ser ponderada na elaboração de qualquer projeto,
afinal o usuário é a peça de maior importância para o que quer que seja projetado.
Seguem alguns dos fatores considerados importantes por Bestetti (2000, p.27).
1. Faixa etária: se toda família poderá usar, o espaço proposto deverá atender a
todos. O lazer ativo (que induz atividades físicas) atrai jovens e adultos,
recomendando quadras poliesportivas, de bocha ou malha. Para crianças é
preciso áreas separadas.Para os idosos há necessidade de previsão de áreas
sombreadas, de fácil acesso, possibilitando o lazer passivo (de descanso e
contemplação).
2. Perfil sócio econômico: as condições de acesso devem ser consideradas, pois
quanto mais distante estiver o sistema de lazer da habitação, mais gastos
para o acesso serão necessários.
3. Ocupação: para garantir a ocupação, será preciso atender às preferências do
público alvo. Quanto mais atrações diferentes de suas atividades no dia-a-dia,
quanto mais possibilidades tiver a escolher, maiores serão as possibilidades
de atraí-lo.
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O projeto é a solução de um grande número de variáveis a serem consideradas,
ponderadas e solucionadas. Às vezes pode-se até contar com o auxílio da
população, embora esta prática seja pouco comum em São Paulo. A população
estando bastante envolvida com os objetivos a serem alcançados na produção do
espaço de lazer traz contribuições valiosas não só de projeto, como de execução e
manutenção. Isto pôde observar-se nos projetos do orçamento participativo
desenvolvidos na administração de Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo (2000
a 2004), em que a população se reunia para discutir e opinar sobre os projetos, onde
e de que maneira a verba da prefeitura destinada a áreas verdes e de lazer deveria
ser aplicada , ou ainda o exemplo da Avenida Imperador, na Zona Leste, em que a
população participou da execução e contribuiu com sugestões de projeto para o
canteiro que estava sendo construído, conforme dados obtidos por meio de
entrevistas (Anexo A).
5.2.1.3

Qualidades da forma:

Os projetos devem ser elaborados pensando-se no todo, não apenas na parte,
levando em conta as interferências visuais e as sensações positivas que certas
formas podem causar. Cullen (1983, p.2) afirma que, se os centros urbanos fossem
desenhados pela ótica de quem se desloca, a cidade passaria a ser uma experiência
meramente plástica. Talvez a simples preocupação com o sentido de localização, a
sensação de proximidade ou identidade já fossem o bastante para criar atmosferas
mais aconchegantes nos projetos habitacionais praticados em São Paulo.
No que se refere especificamente a sistemas de lazer, em que o comprometimento
de verba para a realização é menor, poderiam ser considerados pelo menos alguns
elementos:


Singularidade ou clareza da figura-plano de fundo: nitidez dos limites,
fechamento, contraste de superfície, forma, intensidade, complexidade,
tamanho, localização espacial. Essas qualidades identificam o elemento e o
tornam admirável, notável, vivo e identificável.



Simplicidade: clareza e simplicidade da forma visível em sentido geométrico,
delimitação das partes. As formas desta natureza são facilmente incorporadas
à imagem. Há indícios de que os observadores simplificam mentalmente as
formas complexas, para torná-las mais compreensíveis.



Clareza de junção: alta visibilidade das ligações e "costuras”, ou seja, dos
caminhos que se interligam; relação e inter-relação claras. Essas ligações são
os aspectos estratégicos de uma estrutura e devem ser extremamente
perceptíveis.



Alcance visual: qualidade que aumenta o âmbito e a penetração da visão,
tanto concreta quanto simbolicamente. Entre os elementos que a compõem
se incluem transparências; sobreposições, vistas e panoramas que aumentam
a profundidade da visão; elementos de articulação que explicam visualmente
um espaço; concavidade que expõe objetos mais distantes ao nosso campo
visual. Estes componentes que causam a sensação de presente e fora de
alcance facilitam a apreensão do todo, vasto e complexo.

Medidas simples como o conhecimento do local, uma breve caminhada e alguns
períodos de observação, seriam suficientes para integrar ao projeto de sistema de
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lazer as qualidades formais que este necessita.
5.2.1.4 A imagem
Segundo Machado (1996), cada imagem e idéia sobre o mundo são compostas de
experiência pessoal, aprendizado, imaginação e memória. Todas as nossas
experiências distantes ou próximas propiciadas pelo nosso mundo diário compõem o
quadro da nossa realidade individual.
Assim, as imagens guardadas do cotidiano formam ou fazem parte das novas
imagens a serem descobertas. O cuidado deve ser ainda maior por parte dos
projetistas, pois há comprovadamente a influência, que pode ser positiva, do espaço
e da imagem da realidade do usuário ou observador.
Alguns dos elementos abaixo podem auxiliar a compor de forma positiva a imagem
mental que as pessoas têm do sistema de lazer:


Identidade: implica em sua diferenciação entre outras imagens, no seu
reconhecimento, enquanto entidade separável. Cada pessoa observa o
ambiente a seu modo, com interferências dos seus conceitos socioculturais,
mas a sua percepção diária do ambiente é que faz com que indivíduo se
apegue afetivamente ao espaço, dotando este de valor, tornando-o lugar.
Segundo Cullen (1996, p.14), o homem tem, em todos os momentos, a
percepção de sua posição relativa. Sente a necessidade de se identificar com
o local em que se encontra, e esse sentido de identificação está ligado à
percepção do todo e do espaço circundante.



Legibilidade: é a clareza e a possibilidade de leitura da paisagem. De acordo
com Lynch (1997, p.2), estruturar e identificar o ambiente é uma capacidade
vital para os animais que se locomovem. Para tanto, muitos indicadores são
usados: sensações visuais de cor, forma, movimento ou polarização da luz,
além de outros sentidos como o olfato, a audição e o tato, entre outros. É
difícil perder-se completamente, ainda mais com os recursos atuais, as
avançadas tecnologias de telefonia móvel, localização via satélite e
comunicação visual sempre disponíveis. Mas basta uma desorientação
momentânea, para que se perceba como é importante para o ser humano, o
sentido de orientação (localização em dado espaço), para que ele tenha a
sensação de equilíbrio e bem estar. Na verdade, um ambiente característico e
legível não oferece apenas segurança, mas reforça a profundidade e a
intensidade potenciais da experiência humana. A cidade é um símbolo
poderoso de uma sociedade complexa. Se bem organizada, em termos
visuais, ela pode ter também um forte significado expressivo.



Estrutura: A imagem deve ter uma relação espacial ou referencial com o
observador e os outros objetos. Além de ser clara, deve delimitar espaço e
localizar o observador ou usuário.



Significado: Para o observador, o objeto deve ter significado, prático ou
emocional.

Com os elementos acima, o sistema de lazer pode adquirir, na imagem mental do
usuário significados múltiplos, em geral positivos, que também o levam a querer
cuidar do espaço como parte da sua casa, da sua história pessoal. São estes
elementos que estabelecem e fortalecem o vínculo do usuário com o espaço
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construído que o faz lembrar da infância feliz, da adolescência e dos locais da
brincadeira, é o laço do homem com o ambiente em que vive e convive.
5.2.1.5

Elementos da forma física da cidade

Para Lynch (1980, p.2), o design da cidade é uma arte temporal, diferente de outras
artes, pois é vista sob todas as luzes e condições atmosféricas possíveis Os
elementos móveis da cidade são tão importantes quanto os fixos. Não somos meros
observadores, mas parte do espetáculo. Suas linhas gerais podem ser estáveis por
algum tempo, mas estão sempre mudando nos detalhes, não havendo um resultado
final, apenas uma sucessão de fases.
Estar atento às constantes mudanças formais, de utilização e de imagem dos
centros urbanos é um desafio a ser vencido constantemente, ainda que as
alterações nem sempre partam dos produtores de espaços públicos. Muitas vezes
partem da própria população, que altera suas casas acrescentando novos espaços ,
usos etc. É preciso observar estas transformações, não para interferir, apenas
observar na condição de "aprendiz", para compreender o que as pessoas desejam
de suas casas, apartamentos, espaços públicos de lazer, atividades esportivas e de
recreação, enfim, qual o produto final que os arquitetos devem oferecer.
Nesta observação é interessante conhecer os elementos que caracterizam a cidade,
núcleos habitacionais ou bairros:


Vias: são canais de circulação ao longo do qual o observador se locomove de
modo habitual, ocasional ou potencial. Ao longo dessas vias, outros
elementos ambientais se organizam e se relacionam.



Limites: são elementos lineares, não usados ou entendidos como via para o
observador. São fronteiras entre duas fases, a quebra de continuidades
lineares como praias, margens de lagos, cortes de ferrovias, muros, paredes
etc. Estes limites podem ser barreiras mais ou menos penetráveis que
separam uma região da outra. São importantes características
organizacionais. Muitas vezes os limites são identificáveis por “linhas de
força” que determinam apenas visualmente uma linha (como é caso de
cidades litorâneas, em que a linha é o que fica entre a terra e a água).
Consiste numa quebra de continuidade, que obriga o olhar a deter-se, sem
bloquear a sensação de progressão.



Pontos nodais: são pontos ou lugares estratégicos de uma cidade, através
dos quais o observador pode entrar. São focos intensivos, para os quais ou a
partir dos quais ele se locomove. Podem ser junções, locais de interrupção do
transporte, um cruzamento ou uma convergência de vias, momentos de
passagem de uma estrutura a outra, ou meras concentrações que condensam
um uso ou característica física como uma esquina ou praça fechada. Podem
ser símbolos do bairro. O conceito está ligado a vias (encontros de caminhos,
fatos ao longo do trajeto) e a bairro (focos intensivos, centros polarizadores).



Marcos: O observador não entra neles, são externos, são objeto físico
definido: edifício, um sinal, uma loja. Podem estar dentro ou fora da cidade ou
a uma distância tal que, para os fins práticos, simbolizam uma direção
constante. São geralmente usados como indicadores de identidade ou
estrutura, e parecem tornar-se mais confiáveis à medida que o trajeto vai
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ficando cada vez mais conhecido. Cullen (1983) compara a perspectiva a uma
frase gramatical com sujeito e predicado, e usa o termo pontuação (marco)
para determinar formas de demarcação do espaço.
A definição destes elementos é que dá ao produto final uma clara leitura necessária
para sua compreensão e também serve de estímulo ao desenvolvimento natural de
outras qualidades como: a imagem, desfrute da paisagem, apropriação e
identificação do espaço entre outras. Nos sistemas de lazer estes elementos
participam da imagem mental que o usuário tem do espaço, o auxiliando na sua
identificação ou não, do ambiente construído.
5.2.1.6

O conforto e a acessibilidade

Confortável é a qualidade do que é cômodo, causa de bem-estar, de comodidade,
enfim, é o que o ser humano busca ao longo da vida até mesmo nos pormenores,
seja esta comodidade física ou psicológica.
No meio urbano, a procura pela comodidade verifica-se quando as pessoas buscam:
Conforto físico: preferindo passar por regiões sombreadas em dias ensolarados e
por locais cobertos em dias de chuva, optando por rampas em vez de escadas,
preferindo a escada em locais onde as rampas são muito extensas, escolhendo os
caminhos mais curtos . Neste aspecto, há uma natural preferência pela “lei do menor
esforço”.
Conforto emocional: preferindo locais com bancos para descansar ou que propiciem
a contemplação do movimento ou da natureza, locais que remetam à paz e à
tranqüilidade como o mar ou grandes áreas verdes com atrativos naturais. Estes
ambientes facilitam a liberação de serotonina, hormônio responsável pela sensação
de prazer, além do fato que a sensação de tranqüilidade aumenta a capacidade
imunológica do corpo humano.
A acessibilidade também é uma forma de conforto tão necessária que, em São
Paulo, a partir do Código de Edificações de 1992, foi incluída como item obrigatório
a locais de reunião com mais de 100 pessoas. É também requisito da Norma NBR
9050 (2004).
O termo acessibilidade e desenho universal, quando relacionados a um local,
pretendem indicar que este ambiente construído é acessível a todos os cidadãos,
portadores ou não de limitações físicas. Ainda hoje, há mobilização grande para
tornar a acessibilidade uma meta comum entre os profissionais produtores de
espaços públicos ou privados, tornando a produção do espaço livre de barreiras
físicas.
Em relação aos sistemas de lazer, é desejável atenção a alguns itens para obtenção
de conforto e acessibilidade.
Distâncias: caminhos curtos e com inclinações suaves são mais agradáveis.
Obstáculos: eliminar, sempre que possível, qualquer elemento que dificulte ou
impeça o acesso como degraus, mobiliário urbano etc. Não havendo opção, deve-se
indicar a sua existência com sinalização (ou texturas no piso, para deficientes
visuais) ou proporcionar outra forma de acesso .
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Segurança: para evitar acidentes, além da manutenção adequada dos equipamentos
é importante: proteger locais em desnível com guarda-corpo e grandes inclinações
com pisos antiderrapantes, tampar canaletas de águas pluviais onde houver grande
circulação e sempre prever iluminação pública.
Comércio e serviços: bem localizados, de modo a não interromper a circulação ou
prejudicá-la, devendo ser próximos aos sistemas de lazer e atender às necessidades
do usuário. Na seqüência de figuras abaixo, Prinz (1980) ilustra alguns aspectos
negativos e positivos, com relação a conforto e acessibilidade.
Aspectos negativos / Aspectos positivos

Desvios: Quanto menores os
desvios do caminho natural de
circulação, maiores as
possibilidades de sucesso no
traçado.

Passagens subterrâneas e
superiores: é preciso lembrar
que parte da população tem
limitações físicas que precisam
ser atenuadas com caminhos
que possibilitem independência.

Subidas: quanto mais suaves,
melhores e, quando muito
inclinadas, devem ter piso
antiderrapante.

Proteção atmosférica: sempre
que possível, criar opções em
que as pessoas possam se
proteger de intempéries.

Figura 58 - Aspectos negativos e positivos com relação a conforto e acessibilidade
Fonte: PRINZ (1980)
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Acessibilidade e conforto facilitam e promovem a inclusão social, além do prazer de
estar em um local onde tudo foi pensado para o usuário. Tais aspectos devem ser
revistos periodicamente, pois os usuários mudam caminhos, descobrem cantos mais
agradáveis. Daí a necessidade de atenção a essas modificações para que os
ambientes permaneçam atendendo aos itens de acessibilidade e conforto físico.
5.2.1.7

Desfrute da paisagem

A percepção da paisagem, as possibilidades de observação e desfrute de detalhes
formais e pitorescos de cada ambiente, construído ou não, é uma possibilidade para
quem anda a pé. Com maior disponibilidade para observação e deleite com o local,
a contemplação é um fenômeno natural, independentemente do entorno. O desfrute,
por sua vez, somente ocorre quando o ambiente observado é prazeroso e agradável
ao observador. Às vezes as complexidades formais atraem o olhar, outras vezes é a
simplicidade e a clareza que chamam a atenção. O desfrute também depende da
predisposição em observar embora, em sua maior parte, dependa do cenário que se
monta para deleite do observador.
De acordo com Santini (1993, p.25), com a atividade produtiva descontínua,
fragmentada e monótona, há ocorrência de fadiga fisiológica e desinteresse pela
própria atividade produtiva, desenvolvendo-se traços de fadiga (embotamento
mental, diminuição de interesse, sentimento de incapacidade etc) e de tédio
(depressão fisiológica, diminuição da capacidade para o trabalho, irregularidade na
quota de trabalho e outras). Assim, de acordo com Araújo (1961, p.46), quanto maior
for o contraste entre o ambiente que envolve o homem nas horas de lazer e o que o
rodeia nos locais de trabalho, mais proveitoso será o lazer e maior o rendimento do
seu trabalho.
“(...) as edificações de um parque desportivo deverão limitar-se às estritamente
necessárias e integrarem-se à natureza tanto quanto possível numa paisagem em
que o tom naturalístico não seja prejudicado” (ARAÚJO, 1961, p.47).
A despersonalização do ambiente habitacional é um tema bastante discutido entre
arquitetos. Com o aval da “redução de custos”, institucionalizou-se o “projeto
carimbo”, segundo o qual, a repetição é uma constante não importando muito o
terreno ou a localização. Ainda para agravar a situação, além da repetição da
tipologia, são pintados diversos grupos de edifícios da mesma cor, abrindo maior
espaço para a não identidade e, muitas vezes, para a não apropriação.
Nos conjuntos habitacionais, a paisagem repetitiva não deve ultrapassar os limites
das habitações, onde, aliás, não deveria ter chegado. O espaço de lazer e esportes
deve ter pormenores arquitetônicos que o diferencie da rotina como fontes, árvores,
esculturas, enfim, identidade visual; conjuntos paisagísticos ricos em formas, cores,
texturas, perfumes, criando ambientes de atividade e repouso; ambientes
construídos com riqueza visual e ambientes abertos para observação da natureza.
Segundo Hertzberger (1999), a arquitetura não consiste em fazer coisas belas ou
fazer coisas úteis, mas em fazer ambas ao mesmo tempo. Tudo o que projetamos
deve ser adequado a cada situação que surja; não deve ser apenas confortável, mas
estimulante; ter a forma convidativa, ou seja, a forma que possui mais afinidade com
as pessoas.
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5.2.1.8

Aspectos de apropriação e identificação com o espaço

A apropriação do espaço construído só é possível quando ocorre a identificação
entre o espaço e o usuário. Para que isto ocorra, não há fórmula ideal ou meio
infalível. Ao contrário, somente a observação da utilização é capaz de comprovar se
houve ou não a apropriação. Assim como nas amizades, acontece uma aproximação
lenta e gradual, que só poderá se confirmar se o usuário tiver elos emocionais com o
ambiente: como o perfume de uma árvore, um cantinho preferido, assistir ao seu
esporte preferido ou praticá-lo.
Para Hertzberger (1999), numa rua com a qual os moradores estão envolvidos, onde
as marcas individuais são criadas por eles próprios, a apropriação é feita
conjuntamente e transformada num espaço comunitário.
Nos sistemas de lazer (ou em qualquer outro ambiente construído), as pessoas
fazem o que lhes convém, quando e onde lhes convém, não se sabendo ao certo o
que determina exatamente a apropriação do espaço pelo cidadão. Observa-se,
porém, que a ocupação de determinados espaços ou linhas privilegiadas são formas
de apropriação. Cullen (1983), destaca algumas:


Território ocupado: locais de abrigo, sombra, conveniência e aprazíveis são
as causas mais freqüentes da apropriação do espaço. Estes locais podem ser
reforçados, no projeto, para contribuir com a indicação do tipo de ocupação e
criar um ambiente estático com bancos à sombra, pisos desenhados, postes
de iluminação, etc;



Apropriação pelo movimento: a calçada tem objetivo definido e caráter próprio
que é a circulação. A apropriação ocorre quando de fato esta finalidade é
atingida. Pode-se usar como exemplo os calçadões nas cidades litorâneas,
como os de Ipanema, no Rio de Janeiro, ou ainda as calçadas comerciais
como rua Direita, em São Paulo, onde circulam somente pessoas e não
veículos. As escadas têm também como finalidade a circulação vertical, ou
seja, dar acesso a pavimentos em nível (altura) diferenciado, mas, quando
ocorrer a apropriação, pode acumular outras funções como o banco para a
espera ou o descanso, o observatório da circulação entre outros. Como
exemplo, podem ser citadas as escadarias do prédio da Gazeta, em São
Paulo, na avenida Paulista.

Ainda segundo Cullen (1983), alguns fatores podem facilitar a apropriação, como a
localização privilegiada, a qualidade visual da paisagem e equipamentos como
bancos, espaços interiores abertos para o exterior e marcos, entre outros.
Iniciativas como o projeto Amigos da Escola, coordenado pela TV Globo, que teve
seu início em 2000 e que, segundo informações do site da Rede Globo, tem como
objetivo contribuir com a educação pública fundamental por meio de mobilização da
sociedade e de responsabilidade social e fortalecer a organização de ações
voluntárias para colaborar com a educação pública, interagindo com os diretores,
professores e funcionários das escolas, com cerca de vinte e sete mil escolas
atualmente cadastradas em todo o Brasil, é um exemplo, bem sucedido, de como o
envolvimento da sociedade pode contribuir para melhorar as condições dos serviços
públicos e de como o cidadão, bem orientado, é capaz de mudar um quadro que era
aparentemente irreversível, de abandono do ensino público.
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É igualmente necessário que haja comprometimento, dedicação, atenção e
envolvimento do usuário na solução dos problemas relativos aos espaços públicos
de lazer. Por vezes, essa solução só é alcançada quando existem lideranças, com
objetivos claros e desinteressados política e economicamente, o que é um pouco
raro ocorrer.
5.2.2
5.2.2.1

Aspectos de projeto relativos à utilização
Controle social

Com o termo controle social indica-se o controle da sociedade por ela mesma,
quando as pessoas se observam e se cuidam naturalmente. O controle social é uma
estrutura parecida com a dos animais que andam em bandos para se proteger e se
alimentar. Comportamentos que caracterizam este controle e contato social ainda
sobrevivem, em especial os vindos do meio rural, onde as cidades eram pequenas e
todos se conheciam, portanto se cumprimentavam diariamente, mantinham o hábito
de sentar-se à porta da casa para conversar com os amigos, de ficar nas janelas
observando o movimento da rua, viam as crianças usando a rua como quintal de
casa. Alguns bairros da periferia ainda mantêm estes hábitos, mas cada vez mais
raramente.
O anonimato, entretanto, é imposto pela vida na era da informática, em que somos
números. Segundo Hertzberger (1999), esse anonimato chega a ser elogiado pelos
adeptos do coletivismo e da centralização e argumenta que, quanto mais isoladas e
alienadas as pessoas se tornarem, mais fácil será controlá-las com decisões
autoritárias.
Ferreira (1983, p.1), em seu relatório divulgado pelo Ministério da Habitação, Obras
Públicas e Transporte de Portugal, destaca que o ambiente urbano procura de
alguma forma resgatar suas raízes perdidas na destruição da comunidade rural de
base familiar, existente antes do processo de industrialização e urbanização das
cidades, e que o equipamento urbano é uma tentativa de substituir a família:
“A progressiva necessidade/intervenção de grande parte do equipamento
surge para substituir, na sustentação e formação do indivíduo, a família
destruída, a comunidade que se ignora, que abdicou do direito de criar suas
próprias condições de vida - a creche, a escola, o jardim infantil, o lar da
terceira idade - protegem os mais dependentes; a escola forma e educa; o
equipamento de saúde dá apoio aos doentes, nos países mais
desenvolvidos, se estende já aos que apenas precisam de repouso ou de
curar doenças de mínima importância; a cantina prepara e serve as
refeições, as casas de cultura, recreio e desporto preenchem os tempos
vazios, desenvolvem formas de expressão individual e coletiva, de outro
modo sem lugar nem pretexto, oferecem convívios inexistentes e
indispensáveis” (FERREIRA, 1983, p.1).

Se os espaços e equipamentos públicos vêm, de certa forma, substituir a família, é
preciso criar mecanismos para que essa “substituição”, que não ocorre de fato, seja
feita de forma que as pessoas atendidas não percam os vínculos familiares e
sociais.
O controle social, segundo Jacobs (2001), é conseguido com olhos para a rua. Onde
há janelas voltadas para a rua, ou na proximidade dos espaços públicos, praças e
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calçadas, há pessoas cuidando de pessoas, como ilustra a Figura 59.

Figura 59 - Aspectos negativos e positivos relativos a controle social
Fonte: PRINZ (1980)

Embora o projeto de arquitetura e / ou urbanismo não possa solucionar a questão,
pode interferir positivamente para essa solução. Quando cria ambientes propícios ao
convívio e controle social, possibilita a participação popular, respeita as
necessidades do usuário.
5.2.2.2

Comércio

O comércio influenciou, ao longo da história, a descoberta de novas terras, até a
criação de cidades, interferindo de diversas maneiras nas relações humanas. É
evidente sua importância para a sociedade. Podemos elencar aqui alguns aspectos
em que se revela importante a atuação do comércio nos bairros residenciais:
Desenvolvimento econômico: gerando empregos, absorvendo a mão-de-obra local,
aumentando a capacidade de produção local, gerando renda e recursos no bairro.
Melhorando o convívio: as pessoas se encontram, se conhecem, conversam sobre
os acontecimentos da semana na região, planejam o final de semana (o jogo de
futebol, a ida ao cinema, o churrasco, etc.).
Diminuindo distâncias: favorecendo o comerciante e a população, quando há oferta
local de produtos de primeira necessidade, sem a necessidade de deslocamento do
núcleo habitacional até centros comerciais maiores.
Auxiliando a comunidade: a proximidade das residências e o contato diário acabam
gerando uma rede de amizade, na qual reinam os pequenos favores, baseados na
confiança mútua.
Melhorando a segurança: gera “os vigilantes não pagos” (JACOBS, 2001), que
cuidam das pessoas da região, conhecem os moradores, alertam sobre fatos ou
pessoas estranhos nas redondezas. Favorecem o movimento de pessoas, inibindo
ações de violência ou vandalismo.
A boa localização do comércio pode influenciar positivamente, ou não, as atividades
em seu entorno. Farah (1994) indica, em relatório publicado pelo IPT, situações a
serem consideradas na implantação de centros comerciais:
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Situações que influenciam negativamente:


Ruas sem saída



Ruas internas



Ruas com pouco movimento, locais muito próximos a outros centros
comerciais



Áreas periféricas “no fim” do conjunto

Situações adequadas, do ponto de vista da viabilidade dos estabelecimentos
comerciais:


Ruas movimentadas, de passagem



Locais próximos a pontos de ônibus



Áreas centrais dos conjuntos



Locais próximos a outros equipamentos coletivos

No que se refere ao sistema de lazer, cabe ao projetista o conhecimento e o
aproveitamento do potencial natural do comércio, para promover a aglomeração,
integração e circulação de pessoas, de forma a melhorar a qualidade de vida e dos
espaços projetados. “Essas áreas deverão estar localizadas preferencialmente junto
às áreas institucionais, comerciais e de serviços, visando minimizar os problemas de
segurança e manutenção” (MORETTI, 1993, p.187).
5.2.2.3

A circulação de pedestres

A circulação pode ser para veículos automotores ou para pedestres. Para tal, a
cidade precisa de estruturas viárias para ambos, ligando locais de trabalho,
comércio, serviços, saúde, educação, lazer e habitação.
É preciso propiciar circulação e acessibilidade a todos. As vias para veículos
precisam ser fluidas e ágeis. Os caminhos para pedestres precisam ser contínuos e
aprazíveis, pois são eles que dão a dimensão humana à cidade. O acesso de
serviços essenciais como ambulâncias, bombeiros, caminhão de lixo e gás deve ser
garantido num empreendimento habitacional.
Deveria ser obrigatório o estudo do fluxo de pedestres e seus caminhos
preferenciais, pois o movimento de ir e vir nos lembra que as cidades são habitadas
e devem ser habitáveis. “Andar a pé significa não só vencer distâncias, mas também
uma vivência mental e espiritual, sendo a única forma de trânsito que ao mesmo
tempo torna possível a comunicação” (PRINZ, 1980, p.60).
A circulação formada por calçadas (circulação horizontal) e escadas (circulação
vertical) é importante nos projetos, tanto pelo seu aspecto estético, quanto por seu
aspecto funcional. Nos projetos de áreas de lazer e esportes, é necessário que seja
bem clara e definida, para facilitar a leitura do espaço, bem como ser confortável em
termos de inclinação, texturas e distâncias.
Esteticamente, a circulação proporciona o traçado, os volumes, as direções, e, se
bem elaborada, inclui legibilidade, identidade e considera o caminho como algo a ser
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desfrutado e não somente percorrido. Quanto aos materiais empregados, os pisos
podem ser claros, escuros, irregulares, lisos, com ornamentos, simples ou
complexos. As possibilidades são infinitas, embora raramente utilizadas no Brasil,
em especial, em conjuntos habitacionais.
Funcionalmente, a distância precisa ser curta, segura e adequada às necessidades
físicas do usuário. Para garantir a funcionalidade, devem ser seguidos os caminhos
naturalmente traçados pela circulação de pessoas. Nos shoppings centers e
supermercados, por exemplo, a localização das lojas e gôndolas leva em conta o
percurso das pessoas, além, é evidente, dos seus interesses de compra.
Outro aspecto importante é a largura dos passeios e calçadas. Por volta de 30 anos
atrás, ainda se podiam encontrar crianças brincando nas calçadas e os pais
sentados conversando entre si. Com os adventos do videogame e da Internet, estas
cenas são cada vez mais raras. Segundo Jacobs (2001), as calçadas estreitas
acabam por tornar o lazer cada vez mais sedentário, além de isolarem as ruas onde
estão localizadas. Assim as calçadas vazias e os muros altos, cada vez mais
presentes nas cidades, isolam as ruas causando a sensação de insegurança, este
fato afasta as pessoas, tornando de fato, o ambiente isolado e inseguro.
Outros aspectos a se estudar são o trajeto diário da população que anda a pé e das
pessoas que fazem da caminhada um esporte, a elaboração prévia dos desvios que
as pessoas farão naturalmente e o atendimento dos portadores de limitações físicas.
No planejamento da circulação, como elenca Prinz (1980), alguns aspectos precisam
ser considerados:


Raio de ação: O raio de ação, Figura 60, tem influência dos seguintes fatores:

a) a relação entre os diversos destinos do indivíduo;
b) as distâncias e o tempo prováveis de alcançar o destino dependem:
- da pessoa (idade, força física, tempo de que
dispõe);
- da freqüência do trajeto;
- dos obstáculos (perigos, desvios, subidas
etc.);

Figura 60 - Raio de ação de acordo com a faixa etária.
Fonte: PRINZ (1980)



Zona de movimento e de vivência que circunda a habitação: É a área por
onde a pessoa circula em torno da habitação, dependendo da idade e interesses.
Idosos freqüentam locais diversos dos freqüentados por uma criança que, por
sua vez, vai a locais diferentes do adulto ou do jovem. A criança vai a parques
infantis, à escola e à casa de amigos. O jovem vai a clubes esportivos, jogos
eletrônicos, escola. O adulto se dirige ao trabalho, ao lazer. Já o idoso vai ao
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médico, ao lazer específico para sua idade.


Distância e tempo gasto a percorrer em caminhos ao redor da habitação.

máx.
600 m /
10 min.
máx.
200 m /
5 min.

máx.
100 m /
17 min.

B
A

C

Figura 61 - Zona de movimento, em torno da habitação, de acordo com a distância (m) e o tempo
(min)
Fonte: PRINZ (1980)

Legenda:
A. Meio circundante da habitação – brincar, encontro com os vizinhos.
B. O bairro (abastecimento diário e zona de contato) – lojas, jardins infantis, escolas
primárias, serviços sociais e médicos, estacionamentos.
C. Zona da cidade (outras zonas de abastecimento ou zonas de abastecimento
periódico) – centro comercial, instalações culturais, escolas secundária, locais de
trabalho.


Trajeto e organização dos caminhos

a) Freqüência na utilização dos caminhos.
Caminhos utilizados diariamente:
- destinos: jardins infantis, escolas, lojas - pessoas: crianças, adultos.
-particularidade: pressa, bagagem, cansaço.
Caminhos percorridos esporadicamente:
- destinos: instalações destinadas a tempos livres e desporto.
- particularidades: lazeres, desfrute do meio ambiente.
b) Distinção entre caminhos principais e secundários.
Caminhos principais: com o mínimo fator de desvio.
Caminhos secundários: permitindo maior fator de desvios
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c) Encadeamento de destinos através de um caminho contínuo.
Instalações de uma zona de abastecimento ligadas através de um trajeto a ser
percorrido a pé.
Instalações de uma zona de tempos livre e de repouso servidas por um caminho
contínuo.
No sistema de lazer a preocupação com a circulação deve ter especial atenção.
Deve agregar a circulação de veículos e de pedestres sem que haja conflitos entre
ambas, contemplar o raio de ação e ainda atender às necessidades funcionais e
estéticas.
Para Hertzberger (1999, p.59), “em bairros residenciais devemos dar à rua a
qualidade de uma sala de estar, não só para a interação cotidiana como também
para ocasiões especiais, de modo que as atividades comunitárias e as atividades
importantes para a comunidade local possam ser realizadas ali”.
Diversos autores como Jacobs (2001), Hertzberger (1999) e Prinz (1980), destacam
a importância da circulação e conseqüentemente das calçadas para a melhor
convivência e segurança nas cidades.
5.2.2.4

Diversidade de uso

A diversidade de uso é a utilização de um mesmo espaço por diversas atividades,
que podem ser dependentes, interdependentes ou independentes.
Os shoppings centers, por exemplo, têm uma grande rotatividade de pessoas. As
pessoas gostam de ir ao shopping, mesmo que apenas para ver as vitrines. Como
há uma infinidade de estabelecimentos de comércio e de serviços no mesmo local,
há pessoas utilizado as lojas em diversos horários e para usos distintos.
Transferindo esta lógica para os sistemas de lazer, Jacobs (2001) afirma que as
praças que deram certo têm entorno e vizinhos variados, com horários e
compromissos diferentes (horário de almoço, escola, trabalho, etc.). Há necessidade
de variedade física e funcional, pois os parques impopulares são desperdiçados pelo
efeito negativo que causam à sua volta e pelo valor nele investido. Ninguém vai a
lugares sem atrativos, mesmo que o esforço, para tanto, seja pouco. É preciso
garantir que o espaço seja bem localizado e com a presença de pessoas em
horários diferenciados.
Em locais onde há diversidade de uso, há pessoas utilizando-os em horários
diferenciados, para atividades diversas, movimentando-se na maior parte do dia no
espaço. É importante que as atividades sejam adequadas para a maior diversidade
possível de faixas etárias, propiciando também a integração da vizinhança.
Onde a vida social é ativa, a circulação é considerável e as pessoas sentem-se “em
casa”, ou seja, no espaço que é seu núcleo, seu reduto, tendo, assim, uma
tendência maior a cuidar daquilo que lhe pertence enquanto cidadão. A receita para
essa mágica que é a apropriação do espaço ainda não foi descoberta, mas alguns
ingredientes já são bem conhecidos. É preciso utilizá-los com maior freqüência na
elaboração das verdadeiras cidades que são os conjuntos habitacionais.
Comprovadamente, o espaço de lazer precisa de diversidade de uso para se manter
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vivo, ativo e útil à comunidade. Os parques municipais como o Ibirapuera e o Parque
do Carmo têm grande circulação de pessoas, por manterem, em torno ou dentro de
si, diversas atividades. Já as praças e parques de vizinhança têm uma menor
circulação, pois nem todas têm em seu entorno atividades que gerem movimento. Às
vezes é preciso forjar o movimento. Escolas de Santo André, por exemplo, levavam
as crianças para usarem as praças próximas, desta forma "movimentando" a praça e
afastando o uso indesejável.
Existem diversas formas de obtenção da diversidade de uso, inclusive através de um
projeto que contemple as necessidades de lazer e esporte de diversas faixas etárias
e múltiplas áreas de interesse como quadras poliesportivas, bancos e mesas para
jogos, brinquedos infantis e caixas de areia.
5.2.2.5

Segurança

A sensação de estar seguro e protegido passa longe das casas e apartamentos com
grades, cães de guarda e muros altos. A população das grandes cidades tornou-se
prisioneira do medo e da falta de segurança.
A violência urbana está ligada entre outros, a elementos como política econômica,
desemprego, fatores históricos da formação da sociedade e exclusão social. Não se
pode acreditar que o espaço construído modificará o quadro atual, mas ele pode
contribuir, juntamente com ações públicas e da comunidade, para melhorar as
condições existentes.
No estudo da Universidade de São Paulo (2002, p. 12), realizado no Laboratório de
Habitação e Assentamentos Humanos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
"Plano de ação habitacional e urbano para três distritos em situação de extrema
exclusão e violência", destacam-se dois alertas com :
“Para dominar o espaço o crime precisa desorganizar a comunidade e fazer
com que o vazio deixado pelo Estado seja preenchido por sua ordem e seus
valores (...) o contexto dos grandes conjuntos habitacionais, como os
existentes em um dos distritos estudados, o de Cidade Tiradentes, aponta
uma especificidade, a condição de “bairro violento” se configura não pela
ausência do Estado, mas como decorrência da sua própria ação e
presença, ao produzir gigantescos conjuntos habitacionais segregados da
cidade formal, distante das oportunidades de emprego, desprovidos de
equipamentos sociais, etc.”

O primeiro alerta reforça a teoria, quase que unânime, na literatura de urbanismo, de
que a segurança, de fato, quem faz é a sociedade, organizada em comunidades que
se vigiam, no melhor sentido da palavra. O segundo demonstra que os vazios
urbanos deixados pelos grandes conjuntos habitacionais, ao longo da cidade e
dentro dos próprios conjuntos, ficam abandonados sem qualquer tipo de
urbanização, durante anos. Vazios estes, que poderiam e deveriam ser ocupados
por equipamentos públicos, comércio, serviços, gerando renda e oportunidades de
uma vida melhor aos moradores dos conjuntos habitacionais.
Segundo a COHAB (2001, p.7), no Caderno Viver Melhor, está suficientemente
demonstrado que os bairros e distritos da cidade onde se registram altos índices de
violência e criminalidade coincidem com os que registram menor número de espaços
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e alternativas de lazer.
Embora seja notória a preocupação da sociedade com a segurança, os mecanismos
utilizados para seu combate não têm surtido efeitos visíveis nos últimos anos, pois a
criminalidade é, infelizmente, criativa e tem modificado suas formas de ataque aos
cidadãos. As Tabelas 12 e 13 no Anexo B, da Secretaria de Estado da Segurança
Pública, demonstram o crescimento dos crimes nos últimos seis anos.
Para o caso de sistemas de lazer são elencados, a seguir, alguns fatores que
preferencialmente combinados e estudados, de acordo com as características do
ambiente que será ou está construído, podem ser importantes para garantir ou, ao
menos, melhorar as condições de segurança:


Uso constante e em diversos horários aumenta a circulação de pessoas, e, de
acordo com Pereira (1983), em estudo do Ministério da Habitação, Obras
Públicas e Transportes de Portugal, a guarda municipal deve ter caráter mais
educativo do que punitivo.



A clara delimitação entre público e privado, informa Jacobs (2001), a existência
de olhos para as ruas, o movimento de pedestres, sendo circulação igual a
segurança. A delimitação entre público e privado, mesmo que sutil, inibe a ação
de pessoas com intenções duvidosas. As janelas voltadas para as ruas ou
calçadas, mesmo com os riscos do “controle social negativo”, são uma forma de
vigilância informal e o movimento de pessoas, acrescente-se, conhecidas,
circulando pelo bairro, é que faz com que o índice de crimes seja menor em
certos núcleos.



Espaços de usos mistos, bem iluminados, com visibilidade sob diversos ângulos,
com facilidade de acesso e travessia para pedestres.



As medidas apontadas por Newman (1973) para segurança de edifícios podem
ser transpostas para sistemas de lazer como o envidraçamento ou utilização de
transparências, que facilitem a visão pelos moradores, transeuntes e policiais das
atividades desempenhadas no local. A presença de arbustos e caminhos que são
labirintos impedem a visão. Quanto maior o número de entradas, mais difícil o
controle. Quanto melhor a iluminação, maior o sentimento de segurança, portanto
maior utilização.



A vigilância dos “proprietários naturais” da rua, uma rede de pessoas que se
conhecem e se comunicam, segundo Jacobs (2001).



Evitar a criação de “vazios fronteiriços” (os muros e as grandes extensões de
terrenos baldios) que, segundo Moretti (2001, p.102), geram situações favoráveis
à criminalidade, tornando-se biombos e anteparos para práticas escusas.



A proximidade de comércio ou regiões comerciais, além de trazer circulação e
vida ao espaço, serve de posto de vigilância, pois “Certos comerciantes fazem
vigilância gratuita, sem se dar conta disso (...)” (JACOBS, 2001).

É preciso compreender, segundo o Capitão Marcelo, responsável pelo 2º Batalhão
da Policia Militar, em entrevista (Anexo A), que segurança é um tema muito mais
amplo do que se entende corriqueiramente, vai além do policiamento ostensivo e
passa por infra-estrutura, educação e lazer. Nos locais onde há melhor qualidade do
espaço construído, a incidência de crimes é menor. A iluminação e a circulação de
pessoas que se conhecem também são fatores importantes na preservação da
segurança.
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5.2.2.6

A freqüência, satisfação, necessidades e caracterização do usuário

A freqüência de utilização dos sistemas de lazer depende de fatores como:


A distância do local até residência, da escola, trabalho e outros ambientes
freqüentados pelo usuário.



A satisfação em utilizar o espaço.



O grupo de amigos que o utilizam.



Horários disponíveis, tanto do espaço quanto do usuário.

Quanto mais for facilitada a freqüência, através da elaboração do projeto, melhores
serão os resultados. Algumas praças de bairro têm a freqüência tão grande que se
tornam ponto de encontro, de referência ou marcos. A freqüência de utilização é um
dos aspectos que pontuam positivamente o sucesso do projeto.
A satisfação do usuário não pode ser mensurada. Por ser muito subjetiva, torna
difícil a escolha de critérios de análise para este julgamento. Podem-se verificar no
máximo, alguns indícios desta satisfação como a freqüência, o tempo que as
pessoas permanecem no espaço ou se levam pessoas até lá.
No que se refere às necessidades do usuário, sabe-se que a vida urbana ocasiona
distúrbios tanto físicos como emocionais no ser humano, seja pela atividade
profissional, pelo trânsito, violência, etc. Segundo Santini (1993, p.20), a
recuperação das energias despendidas no trabalho através de atividades recreativas
e esportivas deu ao lazer um papel importante na vida do indivíduo, em especial
pelas funções que exerce:


Recuperação psicossomática: a liberação da fadiga física ou nervosa
decorrente das obrigações cotidianas.



Divertimento: a supressão do tédio, a busca de atividade que represente
complementação, compensação e até mesmo fuga através do divertimento e
da evasão para um mundo diverso do freqüentado diariamente.



Desenvolvimento social e individual: com a prática do lazer o indivíduo
adquire conhecimentos que lhe permitem uma compreensão nova de
fenômenos como companheirismo, solidariedade, etc. O desenvolvimento
individual aumenta a capacidade de compreensão e percepção, o social
desenvolve a possibilidade de integração voluntária a vida de grupamentos
recreativos, culturais e sociais.

Para atender as preferências do público usuário, é preciso oferecer atrações novas
que o estimulem, conhecer e permanecer no local, analisar o público que irá
freqüentar o ambiente. Segundo Bestetti (2000), é necessário identificar dados,
inclusive relativos à sua ocupação, pois as pessoas buscam atividades fora da sua
rotina do dia-a-dia com elementos novos para desfrutar e registrar. Alerta ainda para
a necessidade de definir o perfil do usuário, para estabelecer que aspectos
subjetivos serão importantes para o tema escolhido, podendo utilizar para áreas
destinadas às crianças temas de desenho animado ou personagens infantis
conhecidos, como a Branca de Neve ou a Turma da Mônica, entre outros. Já para
áreas destinadas aos adolescentes, temas voltados a esportes, associando aos
temas as qualidades próprias do lugar. Assim é definido o conceito ou partido
arquitetônico, a partir daí serão criados todos os outros espaços.
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Também é possível identificar as diferentes necessidades do publico usuário,
através de pesquisas para conhecer seus interesses, cultura e hábitos. A pesquisa
realizada por Motta (1973, p.50) indica que os futuros moradores de conjuntos
habitacionais planejam para suas futuras moradias playgrounds, melhor convívio
social, liberdade e segurança para seus filhos, chegando a perceber as áreas de
lazer do conjunto como uma extensão da própria casa. O ideal é que o espaço
propicie lazer e diversão a muitos gostos e idades, tornando possível a vigilância
saudável, a integração benéfica, e a utilização constante.
E já que:
“É o espaço que determina o tipo de brincadeira, e não o brinquedo. Locais
abertos são mais propícios a brincadeiras corporais, jogos coletivos e jogos
com o corpo e o espaço enquanto ambientes fechados induzem a jogos
com miniaturas, de tabuleiros e brincadeiras solitárias. Jogar bola dentro de
casa não é o mesmo que jogar num gramado, assim como brincar de
casinha flui melhor se o espaço oferecer uma simulação do ambiente da
casa. A ambientação influi no jogar e nas maneiras de brincar, suas
configurações podem estimular ou cercear a brincadeiras, variando
conforme o espaço” (FREYBERGER, 2000, p.84-85).

A Tabela 01 abaixo, proposta pelo Araújo (1961), identifica alguns interesses dos
usuários, de acordo com sua faixa etária:
Tabela 01 – Interesses de acordo com a faixa etária
Faixa etária

Interesses

Até 2 ou 3 anos

Devem ser retiradas do ar confinado das habitações e
levadas ao contato com o sol

Mais de 2 ou 3

Espaços apropriados para brincarem.

2-3 aos 5-6

Manifestam predileção
pequenas bolas.

6-7 aos 10-11

Gostam de corridas escaladas, saltos, acrobacia, jogos
de bola, etc.

10-11 aos 16-17

Devem encontrar
adequados.

A partir de 17

A prática de desportos desempenha função importante.

na

por

brinquedos

escola

os

de

roda,

equipamentos

Fonte ARAÚJO (1961).

Moretti (1993, p.156) pontua outros quesitos, em sua análise da pesquisa do IPT,
1985, sobre os equipamentos de lazer no CH Itaquera:


Os equipamentos demandados por faixa etária são diferenciados.



Os equipamentos comerciais são importantes no lazer dos adolescentes e
adultos.



É marcante a demanda por área para a prática de esportes.
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Para a criança, o interessante é testar suas habilidades motoras, subir, descer,
brincar com os cheios e vazios. Segundo Freyberger (2000), os sentidos são
fundamentais nas brincadeiras do imaginário e podem ser explorados com a
inserção de elementos no espaço de lazer. A criança que brinca está desenvolvendo
dentro de si um potencial criativo, social e de resolução de problemas muito maior do
que a criança que não brinca.
É importante ressaltar que a escala da criança é diferente da do adulto e, para ela,
os detalhes e cantos ativam a imaginação, desenvolvendo a brincadeira. Para o
espaço infantil, podem ser usados recursos como diferenciação de pisos, sinalização
de caminhos, cores, texturas, formas, volumes, estimulando, assim, suas atividades
naturais do brincar.
Para o jovem, o espaço precisa ser de ação. Segundo Freyberger (2000, p.6), o
importante é ver e ser visto, gastar sua energia e se divertir. A exemplificação desse
espaço é a quadra poliesportiva. Na arquibancada, garante-se a paquera, a exibição
das habilidades como a beleza, a liderança, e outros dotes que se pretende mostrar,
além de garantir a torcida para o time preferido.
O adulto prefere a contemplação, sem descartar a competição, a atividade física,
mas a conquista visual lhe parece mais prazerosa, ou seja, olhar o movimento, as
pessoas, a cidade.
Projetar espaços de lazer/esportes vai além da arte de conceber ambientes
graciosos e funcionais, porque requer o conhecimento do usuário: das suas
necessidades, do corpo, das aptidões; o conhecimento do espaço: da magia que
um projeto bem elaborado pode provocar; o espaço precisa ser minuciosamente
estudado para ‘’funcionar”, ou seja, ser utilizado com freqüência e satisfação.
5.3

Aspectos de execução

A execução de um sistema de lazer é um item dos mais importantes, pois engloba a
realização física de todo o planejamento anterior. Nele não devem, teoricamente,
ocorrer falhas, para não prejudicar a qualidade ou a segurança do produto final a ser
entregue ao usuário. Por isso há necessidade de atenção a todas as etapas de
execução. Para que a execução seja bem realizada são necessárias algumas
verificações, no que se refere a:
Documentação:
Toda obra deve estar munida de documentos. Assim como os cidadãos precisam de
documentos de identificação, a obra, de qualquer porte, deve tê-los. Entre eles,
destacam-se os seguintes:


Contrato identificando o proprietário, o contratado para construir, seus
deveres e responsabilidades. Para obras em que o Estado é o contratante
deve haver licitação ou carta-convite.



ART - Anotação de Responsabilidade Técnica: é um documento a ser
apresentado pelo profissional habilitado que comprova sua responsabilidade
pelo projeto e/ou execução. Todo projeto ou execução deve tê-la, pois ela
garante que o profissional que está prestando o serviço está habilitado a fazêlo.
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Comunicação Prévia – de acordo com a NR18, toda obra deve comunicar a
Delegacia Regional do Trabalho antes do início das atividades: endereço da
obra, endereço e qualificação do contratante, empregador ou condomínio, tipo
de obra, datas previstas de início e conclusão da obra, número máximo de
trabalhadores previsto.



Cronograma: é o documento que indica de maneira resumida como e em
quanto tempo a obra será executada.



Placa de obra: assim como o contrato, ela indica quem é o proprietário, o
contratante e responsável pela obra, para que a sociedade possa monitorar
dados como verba, início e conclusão da obra, muito embora por vezes seja
vista como mero instrumento de propaganda política.

Projetos:
Compõem o manual de instruções do executor e devem estar completos em número
de folhas e informações necessárias. É preciso verificar:


A existência dos projetos necessários à execução: levantamento
planialtimétrico, implantação, detalhamento dos equipamentos a serem
implantados.



A existência de projetos complementares como paisagismo, mobiliário urbano
e comunicação visual.



A existência de memorial descritivo e especificações técnicas, verificar sua
compatibilidade com projeto, onde não houver, verificar qual deve prevalecer.



A análise e compreensão do projeto e das intenções do projetista: estudar o
projeto, observar seu detalhamento, conversar com o projetista sobre os
pontos principais da concepção e, principalmente, esclarecer dúvidas.



A existência de projetos de interferências como tubulações existentes ou a
construir, de topografia, seja na planimetria ou na altimetria, se é possível
executar o previsto em projeto.



As cotas e dimensões do projeto, para identificar falhas ou incoerências.



Se há saneamento básico (água, esgoto, lixo) e as redes necessárias (elétrica
e de drenagem).

Materiais:
Depende do material escolhido e dos cuidados com ele a boa execução de qualquer
obra. Deve-se verificar:


Se materiais descritos em projeto estão de acordo com as especificações
técnicas e memorial descritivo.



Se a durabilidade e a segurança dos materiais especificados em projeto são
compatíveis com as exigências de uso. Às vezes são necessárias alterações
que sempre devem ser acordadas com o projetista ou o contratante.



Se o custo de material é coerente com a planilha de preços do contratante.
Caso não seja, buscar solução que não prejudique a qualidade final.
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No recebimento, atentar para as quantidades e para o estado do material
recebido, se há algo com defeito ou faltando.



As condições adequadas de armazenamento de cada tipo de material,
atentando sempre para as recomendações do fabricante, para não perder
garantias. Cuidar para não haver mistura ou contaminação de materiais e
conseqüentes perdas.

Após estas verificações, será necessário um planejamento das etapas de execução
combinando a segurança dos trabalhadores envolvidos, a compra de materiais, a
contratação de serviços e locação de equipamentos. As etapas de execução
precisam seguir certa ordem para que alguns serviços não interfiram ou prejudiquem
a execução de outros.
Com base no Sistema de Gestão da Qualidade (2005), da empresa Sistema Pri
Engenharia Ltda, destacam-se na relação abaixo as verificações mínimas de cada
serviço e a ordem a ser seguida nas etapas de execução. Cabe lembrar, que todos
os serviços devem atender ao previsto na Portaria nº. 3.214, elaborada pelo
Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior, Brasil (1978) e que
cada obra tem suas características próprias, portanto esta listagem serve apenas
como baliza, sendo o bom senso e a prática os principais instrumentos para melhor
execução:
Canteiro de obras – é a primeira etapa a ser executada. É neste local que ficam
armazenadas as ferramentas e equipamentos a serem utilizados na obra. De acordo
com o número de trabalhadores, o canteiro deve contar com uma estrutura mínima:
instalações sanitárias, vestiários, alojamento, local de refeições, cozinha, lavanderia,
área de lazer e ambulatório.
Compra de material – Devem ser feitas com antecedência, considerando que
atrasos de entrega podem ocorrer. O cronograma de execução é um aliado
importante para que os gastos não ultrapassem o limite do mês, ou seja, não seja
gasto além do que será recebido, nem as aquisições se demorem atrasando o
andamento da obra.
Locação de equipamento – deve seguir o cronograma de execução, com pequena
antecedência (um a dois dias) para não aumentar os custos, devendo também os
profissionais que executarão os serviços estarem preparados para tal.
Contratação de trabalhadores e serviços – a contratação de ambos se inicia junto
com a obra, atentando-se para que sejam contratados profissionais experientes para
a execução de cada etapa. Para prestadores de serviços, é importante a assinatura
de um contrato esclarecendo-se os serviços a serem executados, o prazo, formas de
pagamento e direitos e deveres de contratante e contratado. Para os trabalhadores,
quando não for possível o registro em carteira profissional, deve-se proceder da
mesma maneira do contrato de prestação de serviços.
Ligações provisórias – toda obra necessita de água e energia elétrica. Para suprir
esta necessidade. é preciso pedir às concessionárias ligações provisórias para
garantir o fornecimento.
Locação – Nesta etapa ter uma equipe de topografia é muito importante. Com os
instrumentos adequados aferidos, a locação pode ser dividida em três etapas: a
primeira será a locação para terraplanagem, após a conclusão desta, na segunda
etapa serão locados, através dos eixos constantes em projeto, os equipamentos ou
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edificações maiores e com fundações mais profundas e, na terceira etapa, após
executados, serão verificados os esquadros de gabarito e eixo e alinhamento do
gabarito. Quando houver execução de quadras, é importante verificar a inclinação da
mesma.
Terraplanagem – nesta fase executa-se o trabalho com equipamentos pesados,
com atenção às condições de segurança para movimentação, transporte de
materiais e pessoas, além da verificação de limpeza adequada do terreno para evitar
mistura de solos com vegetação ou entulho, locação topográfica de cortes e aterros
e das cotas dos platôs.
Execução de fundações - A partir da locação, inicia-se a escavação das fundações.
No caso de sistemas de lazer, podem ter fundações: a tabela de basquete, as
edificações, as pistas de skate, etc. Depois da escavação, providencia-se a
montagem das formas e da armação, para que então as peças sejam concretadas.
O concreto, sendo usinado ou não, deve ter a resistência especificada em projeto. A
impermeabilização, onde houver necessidade, é feita logo após a etapa de
concretagem antes do reaterro das fundações. Em toda obra onde haja emprego de
concreto deve haver contratação de empresa especializada para controle
tecnológico do concreto.
Execução de tubulações enterradas – quando não houver interferências com as
fundações, devem ser executadas em seqüência a estas, caso contrário, em
conjunto. É preciso verificar (em projeto específico) os locais em que deverão ser
executadas, além do diâmetro dos tubos, declividade mínima, alinhamento das
caixas de inspeção, verificação do funcionamento das redes e sua vedação. No caso
da energia elétrica, em locais com grande trânsito de pedestres, é preciso
“envelopar” a tubulação com lastro de concreto para protegê-la e, por fim, para todas
as tubulações, verificar a compactação do reaterro para não ter surpresas
desagradáveis como o afundamento de calçadas ou trincas no pavimento.
Execução de drenagem – pode ser superficial ou profunda, quando superficial é
composta por canaletas, sarjetas, rápidos etc. Estes elementos conduzem as águas
pluviais para a rede pública que as leva aos rios. Quando a rede é profunda, tem o
mesmo papel condutor, sob o solo ou pavimento. Complementa a rede de drenagem
a criação de pontos de absorção de água e o plantio de grama ou outra vegetação
para proteção do solo superficial. Assim, a rede de drenagem bem executada e
dimensionada protege as edificações e o solo do efeito nocivo que as chuvas podem
causar como as erosões e o transporte de material superficial do solo para os rios.
Execução de pisos – nesta etapa, ou melhor, antes dela, independente da área a
ser executada, é necessária a compactação do solo com equipamentos adequados
à dimensão da área a compactar e às necessidades de resistência do solo para
cada edificação ou equipamento a ser implantado. Quando o piso for executado
sobre aterro, deve ser armado. Para garantir a boa qualidade do piso de concreto, é
preciso que a área seja livre de material orgânico e receba um lastro de brita. Além
da verificação da existência dos piquetes marcados pela topografia, que garantirão a
declividade e a espessura do piso, deve ser verificado também o espaçamento das
juntas de dilatação, para que não ocorram trincas posteriormente. Finalizando, no
caso de quadras e edificações, é preciso verificar os pontos que deverão ter
arranques para amarrar a estrutura de concreto que será executada e ainda garantir
a hidratação do concreto durante a cura.
Execução de estruturas de concreto, alvenarias, guarda-corpos, gradis – para
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as estruturas de concreto deverão ser preparadas formas, armação e concretagem
onde deverão ser observadas, além da segurança dos trabalhadores, as locações,
sua estabilidade, travamento e cura do concreto. Para as alvenarias será preciso
verificar nível, esquadro, prumo e a devida fundação. Em geral, os guarda-corpos
são fixados em fundações de concreto e devem ter sua fixação por grapas de
chumbamento ou parafusos, assim como os gradis e alambrados.
Acabamentos (pintura, pisos cerâmicos, louças e metais sanitários) – esta é a
etapa final da obra e a mais notada. Para pintura, seja de argamassa sobre
alvenaria, esquadrias metálicas e de madeira ou pisos (no caso das quadras), devese proceder a cobertura das imperfeições, a preparação do fundo antes da pintura, a
aplicação da tinta com boa cobertura, que se consegue com duas ou três demãos, e,
por fim, a limpeza de respingos e manchas. Na aplicação de pisos cerâmicos, no
caso de áreas “molhadas” (banheiros, cozinhas etc), executa-se primeiro a
impermeabilização depois a regularização do contrapiso, para então aplicar o
revestimento cerâmico e o rejunte. Nas áreas “secas” (todas as áreas não expostas
à água) inicia-se pela regularização do contrapiso e seguem-se as demais etapas.
Arborização – Só deve começar após o término das obras civis. Mascaró (1997,
p.229) alerta para verificação da existência de conflitos com a infra-estrutura sejam
elas enterradas (tubulação), no nível do solo (calçadas) ou aéreas (fiação e
iluminação).
É importante conhecer o tempo necessário ao crescimento de uma árvore como
ilustra a Figura 62, assim é possível planejar adequadamente as interferências que
provavelmente vão ocorrer no entorno de seu plantio.

Figura 62 - Crescimento das árvores ao longo dos anos
Fonte: LENGEN (2002)
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Zacarias Filho, Zanetti e Prieto (1990, p.27) Apontam alguns cuidados na execução
(aquisição de mudas e plantio) e consolidação (tratos culturais intensos, após o
“pegamento” das mudas e início de seu desenvolvimento) da vegetação.
No recebimento das mudas, observar a identificação das espécies, se as folhas
estão inteiras, se o torrão de terra está consistente e se estão livres de pragas e
ervas daninhas. No início da execução, observar se o solo está nivelado e acertado
(conforme projeto de terraplanagem), se está livre de resíduos de construção ou lixo,
se todos os insumos necessários estão na obra e em boas condições de
armazenamento.
Para o plantio, é preciso realizar o preparo da terra, que deve ser feito, no mínimo,
20 dias antes do plantio e o teste de drenagem do solo. Caso a drenagem seja
deficiente, deve ser feito o preenchimento com brita no fundo da cova. Para árvores
e arbustos, escavar as covas nas dimensões próprias para cada espécie, proceder
ao preparo da cova com os fertilizantes próprios a cada tipo de vegetação, reaterrar
com terra livre de impurezas, a rega deve ser periódica e a proteção da muda (tutor)
deve ficar fixa ao solo. Para plantio de forrações e gramados, escarificar o terreno
antes do plantio e depois cobrir a vegetação com camada fina de terra vegetal.
Na consolidação, que para a FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação)
corresponde a um período de três meses, é necessário manter a vegetação livre de
ervas daninhas. No terceiro mês após o plantio, árvores e arbustos devem receber
adubação e ter eliminados os brotos laterais para proporcionar o crescimento
vertical, além da rega sempre que necessário.
Os projetos de áreas públicas, em geral, baseiam-se em manuais para execução
dos equipamentos. A CDHU, por exemplo, usa o Catálogo de Componentes do FDE
para equipamentos esportivos, e para paisagismo, as Especificações da Edificação
Escolar – vegetação e paisagismo, também do FDE. No catálogo de componentes,
constam informações como desenho do serviço devidamente detalhado, descrição
(partes constituintes e protótipo comercial), sua aplicação, os serviços inclusos no
preço e os critérios de medição dos serviços. Nas especificações, constam diretrizes
para projetos de paisagismo, formas de apresentação do projeto, fiscalização e
manutenção.
A CDHU e a COHAB, que promovem habitação popular no Estado e Prefeitura,
respectivamente, contratam empresas para gerenciar a execução das obras. São as
GERENCIADORAS que têm, segundo o PSQ de Gerenciamento, CDHU (2001), a
função técnica de mediar o patrocinador da obra e seus executores, ou seja,
programar, supervisionar, controlar e fiscalizar todos os serviços contratados.
A Prefeitura de São Paulo contrata empresas para a execução, e os funcionários da
coordenadoria de planejamento e obras das sub-prefeituras é quem fiscalizam.
Embora existam meios, normas, formas e manuais para execução de qualidade,
nota-se ainda timidez em sua aplicação, Os executores alegam que os valores
pagos para urbanização são baixos. Assim, o executor deve, o quanto possível,
adotar soluções criativas que contemplem a qualidade do material a ser empregado,
o usuário e ainda diminuam os custos de execução. É uma alternativa o
aproveitamento de material existente na região, que pode ser desde árvores antigas
já estabilizadas até a utilização de materiais descartados de demolição.
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A exemplo desta possibilidade, há o caso da cidade de Santo André que investiu
numa nova linguagem paisagística a partir de 1.997, usou entulho sob a vegetação
para eliminar o material restante da reformulação das praças, além de usá-lo
também para elevar as calçadas e permitir a criação de micro-drenagens que
absorvessem e retivessem por mais tempo a água de chuva, retardando sua
chegada até os rios. Nesta reformulação da paisagem da cidade, a prefeitura
encontrou alternativas para a produção de mobiliário urbano. Embora não tenha
formulado um manual de procedimentos, orienta para que haja o reaproveitamento
de materiais sub-aproveitados como pneus, galhos, entulho etc. No que ser refere à
vegetação, preferiu o plantio de espécies que não precisavam de manutenção
constante.
Em São Paulo, pode ser citado o exemplo de criatividade utilizado no CEU (Centro
de Educacional Unificado) - Campo Limpo, projeto da prefeitura municipal na
administração de Marta Suplicy (2000-2004) para melhorar as condições da
população tanto de educação como de esportes e lazer. Tendo o Engenheiro.
Aderito Delgado (Entrevista Anexo B) como engenheiro residente, por iniciativa
própria, aproveitou-se material nobre de demolição como cacos de piso e pedaços
de azulejo para criar mosaicos, adaptaram-se os caminhos utilizados na execução
da obra para traçar os caminhos de acesso às edificações e fez-se o replantio de
árvores de porte .
Muitas vezes as decisões tomadas em obra afetam substancialmente o partido
adotado no projeto. Para que isso não ocorra, o projetista deve acompanhar de perto
a execução de todos os aspectos mais relevantes do projeto, tais como a locação, o
direcionamento em relação ao sol, cortes e aterros, caminhos.
É preciso existir planejamento, projeto, orçamento adequado, especificações
técnicas, construtor experiente e fiscalização ciente de suas responsabilidades. É
fundamental, tanto para quem contrata quanto para quem executa, como para quem
fiscaliza, que estejam todos conscientes do objetivo final a alcançar, que é a
execução dos serviços com qualidade construtiva. Desta forma é possível obter bons
resultados finais.
5.4

Aspectos de Manutenção

A implantação de equipamentos públicos de esportes e lazer é importante
instrumento para proporcionar a melhoria da qualidade de vida das pessoas,
especialmente nos conjuntos habitacionais. Em sua maioria, estes conjuntos estão
deslocados da estrutura urbana existente, onde se verifica que, segundo John
(1995), embora uma parcela da população se desloque para fora dos conjuntos para
trabalhar, a população de mulheres, crianças e homens desempregados que neles
permanece é considerável.
Manter o equipamento em condições de uso da população é o que muitas vezes
determina o comportamento do usuário. Locais abandonados, sem o devido cuidado
e limpeza, acabam por se tornar guetos onde impera a lei do silêncio e da omissão.
O poder público não os mantém porque o usuário não pede; o usuário não os
mantém porque não tem condição econômica ou cultural para isso, assim o
abandono se generaliza.
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“A implantação de equipamentos e melhorias, sem a definição de uma
infra-estrutura de manutenção que inclua o aspecto segurança, está fadada
ao insucesso. Seja através da municipalidade, seja através do
envolvimento sistemático da população, uma política de manutenção de
bens comuns é imprescindível, sob pena de estes terem curtíssima
duração, tendo sua implantação um impacto meramente político e
clientelista”, (JOHN, 1995).
Na construção civil há, de maneira geral, maior preocupação com a fase de
produção do que com a fase de utilização, portanto com a manutenção. Com o
passar do tempo, qualquer obra civil perde seu desempenho inicial e sua
capacidade de atendimento às necessidades do usuário, passando a necessitar de
manutenção periódica tanto para sua recuperação quanto para o prolongamento de
sua vida útil.
Para Seeley (1982 apud NAMIKI, 2005), a manutenção se divide em:


Manutenção Planejada Preventiva: atividades realizadas durante a vida útil do
edifício para antecipar o surgimento de defeitos e assegurar sua operação.



Manutenção Planejada Corretiva: atividades para recuperar o desempenho
perdido.



Manutenção não planejada: atividades realizadas para recuperar o
desempenho perdido devido a causas externas não previstas pelo sistema de
manutenção.

Em sua grande maioria, as obras de construção civil efetuam a manutenção depois
de passado certo tempo da identificação do problema. Conforme a Comunicação
Técnica 2287 do IPT:
“Órgãos públicos via de regra não realizam as atividades de manutenção
necessárias. São conhecidos os cíclicos problemas com escolas, e o atual
grave problema das rodovias. O patrimônio público se deteriora
precocemente com grande desperdício de recursos e os usuários são
submetidos a desconfortos quando não a riscos de vida” (JOHN e
CREMONI 1995).

Tanto na fase de projeto quanto na de execução, decisões são tomadas que afetam
profundamente a necessidade de manutenção da obra civil. “Evitar a ocorrência de
um problema ainda no nível de projeto custa pouco. Corrigir o mesmo problema na
fase de execução custa mais caro. Se o problema for transferido ao usuário o custo
fica muito maior.” (JOHN, 1995).
A eficiência ou não de uma obra só pode ser avaliada na fase de utilização, em que
se pode verificar se ele atende ou não às necessidades do usuário. Cabe lembrar
que estas mudam com o tempo e com a descoberta de novas tecnologias. No caso
dos sistemas de lazer, as atividades esportivas são constantemente acrescidas de
novas modalidades.
John (1995) afirma que o projeto tem papel decisivo nos custos e atividades de
manutenção de um edifício. Adaptando suas indagações para sistemas de lazer,
cabe ao projetista responder às seguintes questões para amenizar os problemas de
manutenção:
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Como é possível fazer a limpeza? A escolha de materiais que facilitem a
limpeza, localização adequada de cestos de lixo, a escolha de cores (algumas
evidenciam a sujeira);



Como vai ocorre a deterioração? Quais as conseqüências? A degradação dos
materiais depende de vários fatores: a) da natureza dos fatores de
degradação que agem no local onde ele está empregado; b) da natureza
físico-química do material; c) de detalhes de projeto; d) eficiência da
manutenção. Os fatores de degradação são de origens diversas, podendo
ser: atmosféricos (vento, água etc), biológicos (fungos, bactérias etc),
incompatibilidade física ou química, desgaste mecânico, intensidade de uso e
tipo de usuário;



Como pode evoluir a necessidade do usuário? Pode haver adaptações
necessárias, por exemplo, modalidades esportivas que passam a ter maior
destaque na mídia e, portanto, maior interesse do público, ou ainda maior
demanda por um tipo de atividade que necessite de ampliações, alargamento
de calçadas etc;



O usuário pode arcar com a manutenção da solução proposta? O
desconhecimento, os custos elevados e a desorganização ou na manutenção
ou a falta desta, soluções complexas para as quais os órgãos públicos não
estão preparados;



Existe uma alternativa mais adequada? É uma questão a ser feita
constantemente, regra geral, e sua resposta envolve também a análise de
custo global de cada solução adotada.

Ainda não é possível precisar a durabilidade de cada material. John (1995) fornece,
no quadro, representado na Figura 90 (Anexo D), informações sobre os mecanismos
de degradação de alguns materiais e como estes podem ser controlados na fase de
projeto.
Durante a execução, a ação é preventiva, que age no controle de qualidade dos
materiais, mão de obra e no cumprimento das especificações de projeto. Nesta fase
se fazem necessárias verificações mínimas para cada etapa do serviço, a
determinação de tolerâncias para aceitação dos serviços por parte da fiscalização,
assim como a devida estocagem de material para garantir sua qualidade.
Os custos de manutenção envolvem despesas que podem ser maiores do que os da
execução, estes custos são compostos por reparos, substituições parciais de
componentes, correção de defeitos de projeto e/ou execução, além de atividades de
reforma e modernização solicitadas pelo usuário. John (1995) apresenta alguns
fatores que podem influenciar o custo de manutenção de edifícios:


Diferentes taxas de degradação dos diversos componentes e materiais



Projeto: este influencia tanto na especificação do material quanto na forma
aplicada ao edifício.



Controle de qualidade: aplicação ou não de controle de qualidade assim como
sua eficiência. Este controle deve ocorrer desde o planejamento, passando
pela produção dos componentes, bem como a execução e aceitação do
produto final.
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Política de manutenção com operações freqüentes: tanto sua falta como seu
exagero influem negativamente, onerando os custos.

A manutenção da arborização necessita de atenção especial como a iluminação
adequada para que as arvores produzam seu próprio alimento, espaço aéreo (para
tronco e copa) e subterrâneo (para as raízes), condições para sua reprodução (aves,
insetos e vento) e cuidados para não morrerem antes do tempo natural. Zacarias
Filho, Zanetti e Pietro (1990, p.35) indica algumas ações para que ocorra seu
desenvolvimento saudável:
Adubação de restituição – adubação química a ser feita anualmente em restituição
de cobertura
Poda de árvores – como regra geral, deve-se deixar crescer à vontade executando
somente a poda de formação (direciona a formação da árvore) e fitossanitária
(remoção de ramos, partes mortas, infestadas irremediavelmente por doenças ou
insetos, etc.). Cuidados devem ser tomados na poda de árvores, uma vez que o
vegetal pode ocasionar acidentes em períodos de chuvas e vendavais. Quando se
proceder à poda, tratar o local com agente fungicida para rápida recuperação e para
evitar a ação de fungos e bactérias.
Controle de pragas e doenças – observar periodicamente a vegetação e controlar
inicialmente com catação mecânica. Caso se alastrem, usar pesticidas
preferencialmente não tóxicos ao homem ou animais.
Na Figura 91 (Anexo D), um quadro apresenta o programa anual de manutenção
utilizado pelo FDE.
Limpeza e coleta de lixo deve ser feita periodicamente para evitar o acúmulo, que
além de desagradável visualmente pode permitir a infestação de doenças.
Conservação de edificações e equipamentos: deve haver uma equipe que
verifique seu estado de conservação e providencie pequenos consertos como
recuperação de materiais ou estruturas danificadas pelo tempo, uso ou vandalismo
(calçadas, bancos, substituição de lâmpadas, vidros etc).
Segundo Hertzberger (1999), o controle imposto de cima para baixo está tornando o
mundo à nossa volta mais rígido, o que leva à agressividade e a novos
regulamentos, formando um círculo vicioso de falta de comprometimento e medo
exagerado do caos, que se alimentam mutuamente. A destruição da propriedade
pública está aumentando nas principais cidades do mundo, e a tendência é
enfrentada como mero problema de organização, com reparos periódicos e
aplicação de reforços extras à prova de vândalos.
É preciso, segundo Hertzberger (1999), criar um ambiente que dê às pessoas a
oportunidade de deixar suas marcas e identificações pessoais, que possa ser
apropriado e anexado por todos como um lugar que realmente lhes “pertença”.
Somente com o comprometimento das pessoas e a apropriação do espaço será
possível ordenar e executar as atividades de manutenção necessárias aos sistemas
de lazer.
5.5

Aspectos de gestão

Gestão é o ato de gerir ou administrar. Recentemente a palavra incorporou alguns
significados um pouco mais amplos. No que se refere a sistemas de lazer, a gestão,
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envolve a administração, manutenção e melhorias, ou seja, a administração dos
recursos para execução dos serviços necessários para a manutenção do local e dos
equipamentos através da contração e execução de serviços necessários ao bom
funcionamento dos equipamentos implantados. Havendo boas condições de
utilização, pode-se pensar em projetos e propostas para melhorar o local.
Podem-se conseguir uma boa gestão dos sistemas de lazer através de um plano de
gestão com trabalho ordenado e constante, com a participação da comunidade,
representantes do município, instituições e Ongs (Organizações Não
Governamentais) que estejam interessadas em contribuir para melhorar as
condições existentes.
Alguns exemplos podem ser citados como modelos de gestão que foram ou estão
sendo implantados e que colaboram para melhorar a qualidade de vida, além de
proporcionar à sociedade a possibilidade de se unir para o bem comum. Nem todos
foram aplicados em sistemas de lazer, embora pudessem sê-lo. Destaca-se aqui a
idéia central, que é a gestão de recursos e a produção de bons resultados.
O modelo da APM na educação
A APM – Associação de Pais e Mestres, é um órgão de representação dos pais e
profissionais do estabelecimento de ensino que é criado para representar os
interesses da comunidade e dos pais de aluno junto à direção, além de contribuir
com sugestões discussões e ações para assistência ao aluno.
Contribui para melhorias e conservação do estabelecimento escolar, sempre
considerando os critérios adotados como prioridade. A entidade, para receber
recursos financeiros de órgãos municipais, estaduais, federais e até internacionais
precisa ter: estatuto registrado em cartório, ata de eleição de diretoria registrada em
cartório, CNPJ, lei de utilidade pública e certidão negativa de débito do INSS.
Segundo a Secretaria Estadual de Educação, São Paulo (2005), os recursos são
utilizados para:


Manutenção preventiva e conservação do prédio escolar, sendo permitidos
gastos com material e mão-de-obra relacionados a: consertos e
recuperação da edificação (pisos, alvenarias, cobertura, instalações
hidráulicas, elétricas e de incêndio), áreas de recreação (gramados,
calçadas, poda de árvores) e esportes (quadras e seus componentes).
Não são permitidas obras que impliquem em alteração da área construída.



Higienização Sanitária através da contratação de mão-de-obra
especializada ou compra de materiais para: desinsetização, dedetização
ou desratização, limpeza e impermeabilização de caixa d’água, “limpeza e
desobstrução de fossas sépticas e caixas de gordura”.



Manutenção e recuperação de equipamentos (de cozinha, audiovisuais,
administrativos, didático-pedagógicos e outros).



Institucionalização: despesas com CPMF, IOF, registros de atas da APM
em cartórios.



Despesas com prestação de serviços: contratação de mão-de-obra (de
empresas de terceirização de serviços, cooperativas, por tempo
determinado ou não e autônomos).
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Na rede estadual, é obrigatória a existência da APM em todas as escolas. Além dos
recursos citados, a escola pede uma contribuição voluntária aos pais na matrícula.
Algumas escolas enviam um envelope pedindo a contribuição todos os meses, mas
o retorno é pequeno. A destinação dos recursos geralmente é decidida em
assembléia e é feita uma prestação de contas e encaminhada ao FDE.
Assim a entidade é, de certa forma, independente do Estado para promover
pequenas reformas e construções sem a necessidade de processos lentos e
burocráticos de contratação promovidos pelo poder público.
Destaca-se que, quando a APM é atuante, há maior envolvimento dos pais dos
alunos com a escola e há resultados alcançados como escolas com menores índices
de violência e reprovação de alunos.
O modelo de Bogotá
Bogotá, na Colômbia, declarou guerra aos carros de passeio dando prioridade ao
transporte público e baixou muito os altos índices de violência dos últimos anos. Em
entrevista a Quesada (2002), Enrique Peñalosa, Prefeito no período de 1998 a 2001,
descreve as melhorias feitas na cidade como os 180 novos parques, alargamento e
construção de calçadas, criação de ciclovia com 120 quilômetros de extensão, 20
quilômetros de pistas para pedestres, um parque com 45 quilômetros de extensão
que atravessa os bairros mais pobres da cidade e margeia vários conjuntos de casas
populares, propôs um sistema de ônibus articulados, contratou por licitação
empresas privadas para administrar as frotas e pontos de ônibus e realizar sua
manutenção. Para ele os parques e centros de lazer não são luxo, são tão
importantes para a qualidade de vida das pessoas quanto a saúde e a educação.
Neste caso, tão importante quanto as mudanças feitas no espaço construído, foi a
transformação das pessoas. Rey (2004), em sua reportagem com o título “Política
social reduz níveis de violência em Bogotá”, conta como a estratégia de segurança
mudou a cara da cidade. Foram realizadas campanhas pedagógicas e de
desarmamento voluntário, investimentos na modernização e profissionalização da
polícia, uma política de inclusão social. Criou-se a prevenção através da “cultura
cidadã”, desenvolvendo projetos sociais nos bairros mais perigosos, um trabalho
sistemático de recuperação de espaços públicos, prevenção de acidentes,
capacitação de mediadores de conflitos, construção de ciclovias e destinação de
mais zonas verdes para o lazer.
Antanas Mokus (Prefeito de 1995 a 1997 e de 2001 a 2003), com inúmeras
brincadeiras, conseguiu fixar o termo cultura cidadã e promover campanhas
educativas para identificação de todos os setores da sociedade com a cidade.
Assim, de acordo com Quesada (2002), quando o Prefeito propôs um aumento
voluntário de 10% do imposto para benfeitorias urbanas, 40.000 pessoas se
dispuseram a pagar e a maioria solicitou que a arrecadação fosse empregada na
ampliação da rede de ciclovias que corta a cidade.
Destaque: observa-se que a política pública envolvente permitiu e incentivou a
participação e o comprometimento popular. Ainda, esta política conseguiu, com a
concessão da população, o aumento voluntário de impostos para continuidade do
processo de melhorias, fato este pouco comum na história do urbanismo.
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O modelo de Curitiba
Embora, segundo Souza (200, p.107), a modernização de Curitiba tenha se
produzido “num contexto nacional de ascensão de forças burocrático-militares e de
fortalecimento da ideologia do planejamento racional e, especialmente, da crença no
poder da arquitetura e do urbanismo no ordenamento do espaço e na (trans)
formação do comportamento das camadas mais pobres da população“, é inegável
seu reconhecimento nacional e internacional por suas soluções urbanas, pela
grande quantidade de parques e áreas verdes, pela eficiência nos transportes, pela
eficácia da conscientização da sua população para preservação da cidade e seu
patrimônio histórico e ambiental, entre outros.
Segundo Stock (2004), Curitiba foi apontada como um modelo de sucesso na
administração de áreas verdes pelo CABE (traduzido do inglês, Comissão para
Arquitetura e Ambiente Construído). Rachael Easton, em entrevista na BBC Brasil
,traça um breve histórico:


Desde os anos 50, a população da cidade cresceu substancialmente devido à
migração rural.



Nos anos 70, chegou a uma população de um milhão de habitantes, e o seu
espaço verde foi reduzido para 1 m2 / por pessoa. Com disposição política,
liderança, comunicação eficiente, marketing e educação ambiental aumentou
seu espaço verde para 51,5 m2 / pessoa.



Em 1966 a Prefeitura elaborou um plano para designar áreas de proteção
ambiental e criou uma estrutura para criação de parques, reservas de
vegetação nativa, proteção de recursos de água e controle de enchentes.



Em 1986 foi criada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que absorveu
tarefas antes do Estado e do Governo Federal. De acordo com a CABE, o
orçamento desta secretaria representa 4% do orçamento total do Município.



Uma iniciativa importante foi a conscientização da população sobre a
importância dos parques públicos, o que reduziu o vandalismo. A existência
de cidadãos conscientes propiciou que políticos de todos partidos se
comprometessem com objetivos ambientais. Incentivos fiscais também
ajudaram a aumentar as áreas verdes.

Destaca-se que a gestão associada à conscientização tem a possibilidade de bons
resultados.
O modelo das Ongs e de Prefeituras
Nos últimos anos, diversas Ongs foram criadas no intento de criar e manter
condições de aprendizado e qualidade de vida para a sociedade em locais que o
poder público não tem conseguido alcançar. São muitos os exemplos de pessoas
que se unem para melhorar a vida das pessoas, em especial das que vivem na
periferia.
Cada instituição encontra meios próprios de se organizar e gerir seus recursos. Aqui,
apenas para exemplificação, destacam-se algumas instituições que têm feito a
gestão de seus recursos de forma criativa e eficaz.
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A Fábrica de Criatividade: Fica no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo.
Segundo reportagem exibida no SPTV (2005), o projeto nasce para combater a
violência. Tudo foi construído com parcerias e apoio dos amigos, familiares e
moradores da região, e alguns se tornaram professores da escola. A Fábrica, além
de ser uma opção de lazer, desenvolve o potencial criativo das crianças na criação
de objetos de usos diversos. Atende a 140 crianças e adolescentes, mas tem
capacidade para receber três mil. Trinta por cento dos alunos são bolsistas e os
outros trabalham para conseguir pagar os setenta reais de mensalidade.
Barracões Culturais da Cidadania: Localizam-se em Itapecerica da Serra. São
uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade. Segundo Soares (2004), surgiram
pela necessidade de espaços de convivência para a população como praças,
teatros, escolas e outros, especialmente nos bairros de periferia. O público é
bastante diversificado, de crianças a idosos. Para participar, basta se inscrever, e a
seleção é de acordo com a ordem de chegada.
Os recursos vêm da parceria com empresas e outras Secretarias Municipais e
Estaduais. Os principais parceiros são: Secretaria de Estado da Cultura, Fórum
Intermunicipal de Cultura, Natura Cosméticos S.A. e o Instituto Pólis. O gasto
orçamentário do projeto é em torno de R$ 200 mil/ano. Deste total 70% são
assumidos pelo Departamento de Cultura de Itapecerica da Serra, 25% pela
iniciativa privada e o restante pelo Governo Estadual.
Os resultados são a criação de espaços de convivência, onde a população
desenvolve a criatividade e a cidadania. O sentimento de valorização é ampliado e
as pessoas passam a se envolver no processo de orçamento participativo para
garantir que em seu bairro também seja construído um barracão.
Destaque: observa-se que a população devidamente envolvida, com os recursos e o
apoio necessários, consegue melhorar muito sua própria condição de vida. È o
envolvimento que faz o processo de desenvolvimento se multiplicar pela
comunidade.
O modelo da adoção de praças
Empresas gostam de ver seu nome associado a áreas verdes e à conservação do
meio ambiente. De certo modo, pretendem “vender” uma boa imagem à sociedade.
Diversas cidades usam a adoção de áreas verdes (praças, canteiros etc) como
mecanismo para redução de custos com atividades de manutenção, ficando estes a
cargo da empresa que adota o espaço.
Chavedar (2001, p.194), em sua análise do programa de adoção de praças em Mogi
das Cruzes, pondera sobre a incentivo, a divulgação e a abrangência deste
mecanismo, faz considerações sobre a avaliação de desempenho e o
estabelecimento de prazos, menciona a necessidade de adequação da redação e do
objetivo final do termo de cooperação utilizado na cidade. Ao final conclui que é um
importante instrumento de qualificação do espaço, servindo até mesmo como um
“retorno” à população dos benefícios usufruídos pela empresa estabelecida no
Município.
Na cidade de São Paulo, a adoção é feita por um termo de cooperação entre o
Município e o interessado (que pode ser uma empresa ou associação), que é
regulado pela Lei 13.525/03, Decreto 40.530/01 e Portaria 55/02 - SMSP, alterada
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pela Portaria 60/02- SMSP.
Namiki (2005, p.21), destaca que a adoção de praças em São Paulo é muito bem
recebida pelas subprefeituras, já que sua tarefa passa a ser somente a de
fiscalização, ficando cooperante responsável pela manutenção, implantação de novo
projeto e possíveis melhoramentos.
Destaque: desta forma é possível a redução de custos de manutenção para o
Município, que pode investir os recursos disponíveis em outras ações de melhoria
para os sistemas de lazer, além de ser uma opção que, bem administrada, pode
criar na sociedade a apropriação do espaço público.
O modelo da abertura das escolas públicas em finais de semana
Com a falta de espaços públicos destinados a lazer, esportes e recreação, em
especial na periferia, algumas iniciativas foram tomadas pelo poder público como
abertura dos portões das escolas nos finais de semana. É uma forma de poupar com
a construção de novos equipamentos, já que os espaços da escola permanecem
ociosos neste período.
A Prefeitura de São Paulo tem o Projeto vida, em que a rede municipal de ensino,
de acordo com Leão (2001), vem preparando professores para tratar a questão da
violência do cotidiano de forma pedagógica. As escolas organizam conselhos para
discutir a violência, suas causas e a segurança possível, resgatam o funcionamento
de grêmios e centros estudantis, oferecem o espaço escolar para a comunidade
como alternativa de lazer, esportes e vivências culturais e educacionais.
O projeto propõe, através de associações de jovens, a preservação da própria
escola, com sua abertura aos finais de semana. Assim a escola passa a fazer parte
do cotidiano da comunidade. A reportagem exibida no telejornal da Rede Globo
SPTV, em novembro de 2003, indica os resultados alcançados. Nesta reportagem os
professores da escola contam como ela era e como se transformou, após uma
quermesse para arrecadação de recursos que foram investidos na limpeza e
manutenção da escola, e depois para melhorias como a transformação de um lixão
ao lado da escola em praça com brinquedos para as crianças. Ainda são
comentados os resultados na educação como a melhora na qualidade dos textos
escritos pelos alunos que participam do projeto de rádio e teatro, diminuição das
transferências de professores, o preenchimento de todas as vagas da escola, além
da redução dos casos de violência nos arredores da escola em quase oitenta por
cento.
O Governo do Estado tem o Programa Escola da Família. Segundo o site de
apresentação do programa, ele conta com seis mil profissionais da educação, 25 mil
estudantes universitários, além de milhares de voluntários, com o objetivo de
despertar potencialidades e desenvolver hábitos saudáveis nos jovens.
A escola abre aos finais de semana e obedece a uma grade de atividades a serem
desenvolvidas e acompanhadas, tais como a prática de esportes, atividades
culturais, atividades relacionadas à saúde e qualificação para o trabalho. Os alunos
universitários recebem bolsas de estudo para participar do programa e trabalham
como orientadores da comunidade
Destaque: este programa proporciona a redução de investimentos na construção de
sistemas de lazer e a utilização de espaços que ficariam ociosos. Desta maneira,
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ainda aumenta a integração da sociedade e preserva o patrimônio Municipal e
Estadual.
A gestão e, principalmente, a falta dela interferem diretamente nos sistemas de
lazer, gerando problemas visíveis que são a falta de sistemas de lazer, a má
qualificação dos espaços destinados a este fim, e a degradação de espaços que
teriam potencial para atingir o sucesso de utilização. Gera também os problemas
não visíveis que são os custos para a sociedade da falta de espaços de lazer, que
contribuem para o aumento da violência, da criminalidade, do estresse físico e
emocional das pessoas, dados estes que não são mensuráveis, pois correspondem
a perguntar: quanto custa uma vida? A gestão pode poupar a geração de custos
desnecessários à sociedade.
Nos sistemas de lazer inseridos nos conjuntos habitacionais, os espaços tornam-se
vazios em grande parte do tempo. A falta de manutenção interfere na utilização e,
junto com a degradação, vem o abandono, primeiro do Poder Público e depois do
usuário, e como “abandono gera abandono”, sem a possibilidade de uso, acabam
tornando-se lixões, afinal se ninguém usa, ninguém cuida.
Embora iniciativas públicas e privadas tenham sido tomadas, a carência de sistemas
de lazer em São Paulo é muito grande e é preciso um programa sério e contínuo da
sociedade e do Poder Público para melhorar este quadro. È preciso desenvolver,
também, na esfera pública a consciência de que a gestão dos recursos financeiros e
humanos é uma das ações chave para se alcançar, no que se refere a sistemas de
lazer, as melhorias tão necessárias e esperadas pela sociedade.
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6 O CONJUNTO HABITACIONAL VILA SILVIA
A Zona Leste da cidade de São Paulo chama a atenção por ainda contar com uma
reserva de áreas não construídas e ser a região com maior número de conjuntos
habitacionais promovidos pelo Poder Público. Nesta região, assim como em outras
da cidade, o poder de adquirir moradia própria é comprometido pela dificuldade de
comprovar renda, agravado pelos gastos extras que a população tem com a moradia
inadequada (transporte, saúde, entre outros) e o crescente índice de desemprego.
No período entre 1987 e 1990, o Governo do Estado de São Paulo criou dispositivos
legais para a obtenção de recursos específicos para habitação de interesse social
como a “Loteria Estadual de Habitação“ e a arrecadação de parcela do ICMS (1%),
de acordo com a Lei nº 6556, aprovada em 1989 e renovada anualmente pela
Assembléia Legislativa.
O “Programa Paulista de Mutirões”, que deu origem a grande parte das unidades
habitacionais do objeto deste estudo, o Conjunto Habitacional Vila Silvia, baseado
na produção de habitação de interesse social, de acordo com a Lei 9.142/95, dentro
do Programa “Sonho Meu”, tem como finalidade a produção de unidades
habitacionais em parceria com associações comunitárias. As famílias participam
voluntariamente, sem remuneração, para adquirir a unidade habitacional. O acesso
das famílias se faz por meio de movimentos populares — associações comunitárias /
cooperativas — que assinam um convênio com a CDHU, ficando estas
encarregadas de gerir os recursos financeiros repassados com o apoio técnico de
uma assessoria técnica e a fiscalização de uma gerenciadora. Atualmente estão em
vigor três modalidades de contratação:


Mutirão executa toda a obra;



Construtores executam fundações e o mutirão executa a edificação, as
instalações e acabamentos;



Construtores executam as fundações, estruturas, fechamentos, caixas d’água
e o mutirão executa as instalações e acabamentos.

Nos aspectos convívio social e lazer, para esta população carente de recursos
financeiros, as opções são reduzidas e por vezes acompanhadas por uma realidade
violenta e pouco agradável. Completando este quadro, unem-se no mesmo núcleo
habitacional famílias vindas de diversos pontos do país com culturas e hábitos
diversos entre si. O que poderia ser uma experiência rica em aprendizado, pela falta
de integração social, acaba por ser tornar rica em atritos cujos motivos vão desde o
pagamento do condomínio até o volume do aparelho de som.
Durante as obras, são realizadas reuniões mensais com as famílias mutirantes, que
em geral servem para decidir alguns aspectos da execução das obras, como alguns
materiais a serem empregados, mas pouco se preocupam com o preparo destas
famílias para convivência social e as dificuldades que enfrentarão no que tange a
escassez de equipamentos sociais e infra-estrutura. As redes mínimas são
instaladas e as mudanças das famílias só ocorrem depois da instalação das redes
de água, esgoto e energia elétrica. O maior problema é o entorno, que em geral não
tem asfalto, rede de drenagem concluída, comércio e serviços próximos.
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Sabe-se que o espaço construído não pode mudar a realidade, mas se bem
organizado espacialmente, com as políticas públicas adequadas e contínuas, pode
melhorar sensivelmente.
6.1

Caracterização do Conjunto Habitacional Cangaíba A

Nome dado à gleba pela CDHU: Cangaíba (fases A1 a A19)
Nome oficial: V. Silvia Covas
Região da cidade: Zona Leste
Distância do centro: 20 km
Subprefeitura: Penha
Distrito: Cangaíba
6.1.1

Localização

Figura 63 – Subprefeitura Penha
Fonte: SÃO PAULO (2004)

Figura 64 – Conjunto Habitacional Vila Silvia - localização
Fonte : Sistema Pri (2004)
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Figura 65 – Implantação Conjunto Habitacional Vila Silvia Fonte : Sistema Pri (2004)
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Implantação do empreendimento
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6.1.3

Área construída
Tabela 02 - Área construída por fase
Fase

Área construída (m2)

A1

16.779,84

A2

7.256,00

A3

18.325,00

A4/A9

-

A5

3.403,03

A6

8.165,00

A7

5.443,00

A8

1.702,00

A10

5.956,00

A11

5.956,00

A12

8.183,00

A13

8.165,00

A14

7.657,00

A15

9.359,00

A16

7.657,00

A17

-

A18

-

A19

-

Fonte: Projetos CDHU Conjunto não aprovado, dados sujeitos a alterações

6.1.4

Regularização
Tabela 03 - Situação de regularização do Conjunto Habitacional Vila Silvia
(Cangaíba para a CDHU)
Gerência

Empreendimento

Modalidade

Situação de aprovação
Nº
UH

Programa

Aprovação
prévia na

Aprovação
estadual

Aprovação
municipal

Averbação

prefeitura
SP –
Cangaíba
A

GAE-2
Regularização
especial

Na Prefeitura Municipal em aprovação prévia
2.672

SH3 /
Mutirão

Na
Prefeitura

Aprovação
não iniciada

Aprovação
não
iniciada

Aguardando
aprovação

Fonte: CDHU (2005)
Legenda: Na Prefeitura Municipal em aprovação prévia: projeto do empreendimento encontra-se
protocolado na Prefeitura Municipal para emissão de aprovação prévia.
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6.1.5

Dados demográficos

O empreendimento possui 2.684 unidades habitacionais executadas e mais 308 em
execução, conforme indica a Tabela 13. (Anexo B). Como se observa, a maior parte
das unidades foi construída pelo sistema de mutirão e, segundo Romano et al (1996,
p.7), este conjunto faz parte de negociação entre o Governo do Estado e a União
dos Movimentos de Moradia, em 1991, na qual foram definidas a destinação de
áreas na região metropolitana para associações populares filiadas à União dos
Movimentos de Moradia de São Paulo (UMM-SP). As primeiras famílias, cadastradas
em setembro de 1992, tiveram seus apartamentos comercializados em janeiro de
1996.
Tabela 04 - Domicílios particulares e pessoas por domicílio
Distrito

Domicílios

Pessoa / domicílio

Cangaíba

29.803

3,67

Fonte: SÃO PAULO (2004)

Tabela 05 - Distribuição de pessoas que irão morar na nova residência, por zona de
residência.
Segundo faixa etária - Município de São Paulo em 1998 - (%)
Faixa etária e zona de residência no município de São Paulo
Total

Norte

Sul

Leste

Oeste

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Até 14 anos

35,4

34,9

31,8

37,5

33,4

De 15 a 24 anos

22,4

20,9

24,3

23,2

22,2

De 25 e mais

42,2

44,2

43,9

39,3

44,4

Total

Fonte: FUNDAÇÃO SEADE; CDHU (1998).

6.2

O Bairro e o Processo de Ocupação

A área está localizada no limite leste de Ermelino Matarazzo, bairro formado,
segundo Santos (1955, p.38), em grande parte pela antiga Paragem de
Jaguaporeruba, na margem do Tietê, faz divisa com o Município de Guarulhos em
sua porção norte, e o Parque Ecológico do Tietê.
De acordo com a CDHU (1987, p.03), o crescimento da região foi reforçado com a
instalação da ferrovia (em 1926, foi inaugurada a Estação Comendador Ermelino
Matarazzo) e a abertura da Estrada Velha São Paulo-Rio de Janeiro (atual Avenida
São Miguel) que hoje estruturaram os sistemas viário e urbano do local. Na década
de 40, no entorno da Estação de Ermelino Matarazzo, foram instaladas a indústria
Celosul, posteriormente, a fábrica de garrafas Cisper e, simultaneamente, as vilas
operárias promovidas por elas.
A abertura das Rodovias Dutra e Fernão Dias desloca o eixo industrial criado
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anteriormente. Devido a existência de áreas favoráveis, baixo custo da terra,
disponibilidade de transporte e oferta de emprego, a região vem se caracterizando
como bairro-dormitório, de população migrante e de baixa renda.
Os loteamentos da região eram abertos nas regiões entre córregos, sem
comunicação entre si e tinham pelo menos um eixo viário estruturado. Grande parte
dos loteamentos abertos tinha muito poucos lotes comercializados e por isso era
baixa a densidade. Na Vila Silvia, o processo de loteamento foi diferente. Seu
projeto foi parcialmente implantado em 1925 e permaneceu como um vazio urbano
por décadas, talvez à espera de valorização imobiliária. A CDHU adquiriu a área e
em 1991, aproximadamente, se iniciou a construção da Vila Silvia.
O empreendimento foi executado por fases, ou seja, cada fase ou grupos de fases
começaram e concluíram as obras em períodos diferentes como indica a Tabela 14
(Anexo B) e a implantação representada por meio da Figura 66, na página a seguir.
6.2.1

O mutirão e os sistemas de lazer

Os movimentos por moradia de que participaram as associações que executaram o
Conjunto Vila Silvia datam dos anos 80. Houve, segundo informações coletadas nas
entrevistas (anexo A), um longo processo de reivindicações junto aos Governos
Municipal e Estadual para que finalmente se concretizasse o empreendimento. A
população de moradores veio de vários pontos da Zona Leste de São Paulo. Por ser
das primeiras obras do programa de mutirão, o Vila Silvia conheceu a inexperiência
de muitos envolvidos no processo, naquela época.
No período de implantação das diversas fases, em geral os moradores não
conheciam o problema da falta de equipamentos sociais e comunitários. A princípio
eles estão muito envolvidos no processo de conquista do imóvel, tendo que trabalhar
em todos os finais de semana, e somente percebem as deficiências em termos de
equipamentos quando a mudança está próxima ou quando já estão morando.
Com a experiência adquirida, algumas associações atualmente preparam as
pessoas para formação de grupos organizados na comunidade e para a conquista
dos equipamentos necessários junto ao poder público. Embora ainda seja em
pequeno número, a existência de associações com este perfil já se trata de um
avanço.
A assessoria técnica, como em seu contrato não há previsão de serviços
condominiais, acaba se preocupando basicamente com a execução das edificações.
Em alguns casos, a sua equipe social faz contatos com Secretarias, geralmente para
atendimento na área de educação. A equipe técnica nem sempre se envolve na
questão.
A CDHU, timidamente, tem alocado quadras dentro dos condomínios. Embora seja
um avanço pequeno, se consideradas as proporções, em termos de
empreendimentos executados deve ser ressaltado.
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Figura 66 - Implantação Conjunto Habitacional Vila Silvia - fases
Fonte : SistemaPri (2004)
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6.3 Fatores intervenientes na qualidade e utilização dos sistemas de lazer no
Conjunto Habitacional Vila Silvia
A seleção de critérios de análise descrita no capítulo anterior é o parâmetro utilizado
para o estudo de caso proposto, o Conjunto Habitacional Vila Silvia. Embora tais
critérios sejam diversos da realidade brasileira, especialmente na Zona Leste de São
Paulo, onde se conta com pouca urbanização e praticamente nenhum tipo de estudo
da paisagem.
Mesmo com a diferença cultural, histórica e social entre o Brasil e outros países,
fontes dos critérios aqui levantados, estes são válidos, havendo apenas a
necessidade de adaptá-los, em alguns casos, ao nosso modo de perceber, elaborar
e construir o espaço dedicado ao lazer. Cabe ressaltar, que esta adaptação foi
realizada ao longo da pesquisa e no momento de aplicar os critérios e parâmetros
para o estudo de caso.
Pretende-se, nesta seção, fazer uma breve análise dos fatores intervenientes na
qualidade e utilização dos sistemas de lazer no conjunto habitacional objeto deste
estudo e, na próxima seção, propor melhorias nas deficiências levantadas.
Não foi possível a análise de todos os sistemas de lazer previstos em projeto, pois
de fato, nenhum foi concluído, e alguns estão ocupados irregularmente por moradias
e comércio. Mesmo assim, onde se observaram certos potenciais de utilização ou
qualidade, estes foram destacados. A apresentação dos fatores identificados como
positivos ou negativos se deu de várias formas, tais como fotos, entrevistas (Anexo
A) e projetos (Anexo E).
O Conjunto Habitacional Vila Silvia possui quatro espaços destinados a áreas
verdes, ou seja, terrenos destinados ao uso de lazer, esporte e recreação, que na
metodologia convencionou-se denominar sistemas de lazer. Estes espaços serão
estudados com base nos quatro aspectos elencados na seção 5 deste trabalho
(aspectos de projeto, execução, manutenção e gestão). Sabe-se que cada sistema
de lazer é único em suas características e utilização e que um deve ser analisado
em relação ao seu entorno e peculiaridades próprias. Com a utilização das
informações aqui levantadas, não se pretende generalizar e sim focar em um
pequeno recorte o que ocorre, em termos de lazer, em grande parte da Zona Leste
de São Paulo.
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6.3.1

Identificação dos sistemas de lazer

A implantação ilustrada por meio da Figura 68, na página seguinte, localiza os
sistemas de lazer no Conjunto Habitacional Vila Silvia; as figuras abaixo, identificam
cada sistema, individualmente.

Sistema de lazer

1

Sistema de lazer

Sistema de lazer

3

Sistema de lazer

2

‘

Sistema de lazer

4

5

Figura 67 – Identificação do Sistema de lazer
Fonte: Sistema Pri (2004)

6.3.2
6.3.2.1

Aspectos de projeto relativos à qualidade
Planejamento

Embora escrito há 10 anos, o trabalho de Farah (1995), infelizmente, continua sendo
atual e espelha a ação dos produtores de habitação de interesse social.
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“A manutenção de grande parte das áreas verdes sem qualquer melhoria
demonstra que a instituição responsável pelo empreendimento habitacional
apenas cumpriu com exigências legais relativas à reserva de áreas, sendo
mínimo o planejamento de ações visando sua ocupação efetiva” FARAH
(1995).

Assim como a maioria dos conjuntos habitacionais, o Vila Sílvia também foi
implantado por fases, ficando cada fase sob responsabilidade de uma construtora ou
associação (no caso dos mutirões). Este tipo de implantação não teria problema
algum se cada fase implantada o fosse por completo, sem deixar para depois, e
muito depois, serviços importantes como drenagem, pavimentação, equipamentos
comunitários e urbanização. Esta forma de execução interfere diretamente nos
sistemas de lazer, tanto nos aspectos relativos à utilização, quanto nos aspectos
relativos à qualidade. Freqüentemente, são “esquecidas” as áreas de lazer e
institucionais a serem implantadas. Os serviços de urbanização como calçadas, por
exemplo, são feitos somente nos trechos em que serão implantados os conjuntos,
permanecendo por muito tempo diversos trechos sem calçamento, mesmo quando o
conjunto já tem moradores. Ou seja, sem sequer acesso adequado ou implantação
mínima de equipamentos, como pode ser utilizado o espaço? O que acaba
acontecendo são ocupações irregulares comerciais ou residenciais.
A CDHU não tem um quadro de profissionais em número suficiente para projetar e
executar todos os conjuntos habitacionais, então ela apenas administra estes
processos. Para projetos e execução, faz licitações para contratar empresas. Ainda
assim, há um volume muito grande de trabalho a ser administrado. A CDHU então
contrata as gerenciadoras, que têm o papel de assegurar o cumprimento dos
contratos. Embora participem de alguma forma, do planejamento, quem decide as
ações a serem tomadas, com relação ao planejamento e à execução, é a CDHU.
Não se pretende aqui julgar as ações, ou falta delas, de quem quer que seja.
Pretende-se apenas demonstrar que os processos são falhos e precisam ser
observados para que possam ser melhorados.
A Tabela 15 (Anexo B) indica o início e conclusão de diversas etapas de obras do
Conjunto Vila Silvia, tais como: edificação, infra-estrutura, pavimentação e
urbanização. Como se poderá observar, há espaço de um a dois anos após a
conclusão da obra para que então se inicie a pavimentação da mesma. No período
de execução deste conjunto, o mutirão era contratado para executar as redes
condominiais de água, esgoto, drenagem etc, o que atualmente não acontece e
acaba por atrasar a entrega das unidades, como é o caso das fases A17, A18 e A19,
que aguardam por meses o lento processo de contratação da CDHU.
Nos arquivos da CDHU, os projetos de paisagismo somente existem para as fases
A17, A18 e A19. Quanto à urbanização, existem projetos separados para cada fase,
não se verificando qualquer integração entre elas a partir do projeto. Destaca-se que
os serviços de paisagismo não foram contratados para nenhuma obra.
6.3.2.2

Projeto

Como alertado em relatório do IPT, “Nos conjuntos pesquisados, sobressai a
considerável distância entre o que foi previsto como área de lazer e o que foi
efetivamente objeto de ação visando adaptar o espaço disponível ao exercício desta
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natureza”. (FARAH, 1995). Mais uma vez, como será observado, pouco mudou nos
últimos anos.

SL 05

Em todo o empreendimento Vila Silvia foram projetadas quatorze quadras. Destas,
cinco estão localizadas em áreas verdes e as demais em áreas condominiais como
se pode observar a implementação ilustrada na Figura 68.
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Fonte : Sistema Pri (2004)

Figura 68 - Implantação do Conjunto Habitacional Vila Silvia –
Localização e identificação de sistemas de lazer
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Deste total foram construídas apenas cinco e um campo de futebol de terra batida.
Duas estão em área verde, ou seja, com acesso público, e três em área condominial,
com acesso somente dos moradores do condomínio.
Para esclarecer como é executado o processo de implementação de sistemas de
lazer na CDHU, foi elaborado um questionário (Anexo F) que norteou as entrevistas
(Anexo A) com profissionais que atuam neste setor. O projeto da edificação
comercializado pela companhia é padronizado e conhecido como tipologia padrão.
Já os projetos de infra-estrutura, paisagismo e urbanismo são feitos por empresas
que prestam serviços à CDHU. Estas empresas recebem como informação básica o
projeto de terraplanagem ou levantamento cadastral da área. Dependendo do
gestor, recebe também algumas diretrizes de implantação de equipamentos. Não há
o hábito de se consultar a população para conhecer seus interesses ou
necessidades. Também não é prática comum a elaboração de projetos para
sistemas de lazer. Quando há pressão popular, a companhia acaba por fazê-los.
Neste caso, sua ação fica restrita ao plantio de árvores na rua (Lei Municipal
10.948/1991) e alguma arborização na área condominial.
Na CDHU, o setor responsável por estas ações é a Superintendência de Projetos,
que é dividida em cinco gerências: três gerências de produção de projetos, uma de
edificação e uma de construção. Para fins administrativos o território do Estado de
São Paulo é dividido em três regiões e a região metropolitana de São Paulo
também. Assim cada região é administrada por uma gerência. Cada gerência é
composta por engenheiros e arquitetos. As gerências de produção de projetos são
responsáveis pela elaboração de projetos e pela gestão dos projetos contratados. A
análise e aprovação dos projetos são feitas pelo gestor de cada empreendimento.
Não há diretrizes para a concepção do projeto. Na maior parte das vezes, tanto a
elaboração do projeto quanto o bom senso ficam a cargo da empresa contratada.
Existe a proposta de um manual de orientação e, segundo o Departamento de
Projetos, o detalhamento dos projetos de urbanismo está passando por alterações.
No que se refere à legislação, atende-se às normas das concessionárias no que
tange a arborização na calçada e sua altura, ficando também esta adequação por
conta do escritório contratado. A preocupação é apenas que se cumpra a legislação.
Quanto às visitas, ocorrem em algumas vezes (por parte do gestor antes de iniciada
qualquer obra), para verificação e posterior resguardo de vegetação significativa,
durante o processo de terraplanagem e durante a construção das edificações. A
empresa contratada para elaboração também deve fazer algumas visitas à obra e
emitir um relatório de vistoria.
O detalhamento dos projetos e memoriais descritivos para a maioria dos casos de
sistemas de lazer não existem. O detalhamento utilizado é do FDE – Fundação para
o Desenvolvimento da Educação (Catálogo de Componentes) ou padrão comercial
(o departamento de orçamento pesquisa o que há no mercado).
Na pesquisa sobre o que há de projetos para os sistemas de lazer verificou-se:
Sistema de lazer 1: é a única área externa aos condomínios onde houve a
implantação de algum tipo de equipamento. Para este caso, foi contratado pela
CDHU um escritório para elaboração do projeto. Embora não tenha sido possível
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identificar o nome do escritório contratado, verificou-se a existência do projeto,
conforme Figuras 93 e 94 (Anexo E) e do memorial descritivo. Neste projeto
constam: o plantio de árvores frutíferas, implantação de playgrounds, quadras,
campo de futebol, caminhos que permitam a prática de cooper e a ligação entre as
ruas circunvizinhas. Na prática, com exceção das quadras e do campo de futebol,
nada foi implantado.
Neste local, a intenção da população era de criar um campo de futebol. Quando a
CDHU recebeu uma oferta de terra, decidiu limpar o terreno e executar o campo. As
quadras foram deslocadas do local onde haviam sido originalmente projetadas
porque nelas não havia terraplanagem executada. Hoje há o campo de futebol e
duas quadras poliesportivas.
Sistemas de lazer 02, 03, 04 e 05: não há previsão de implantação de qualquer tipo
de equipamento.
Para análise dos sistemas de lazer existentes no Conjunto Habitacional Vila Silvia,
julgou-se adequado, realizá-la apenas no sistema de lazer 1, que foi o único que foi
de fato implantado. Abaixo se demonstra a situação atual dos sistemas de lazer de
02 a 05.
Sistema de Lazer 02

Figura 69 - Sistema de lazer 2 – ocupação irregular

Sistema de lazer situado à Rua Lauro de
Freitas, entre a fase A15 e a área
institucional, onde existe uma escola
estadual. O terreno está ocupado
irregularmente por habitações desde
março de 2003. Embora a subprefeitura
tenha tentado a remoção destas
famílias, até o momento, setembro de
2005, não conseguiu. Enquanto isso, a
frente do lote esta sendo ocupada
também, por comércio de pequeno
porte.

Sistema de Lazer 03
Sistema de lazer sem implantação de
equipamentos. Na parte inferior do lote,
próximo à Rua Lauro Freitas há
ocupação irregular por comércio. Este
comerciante atende à linha de peruas de
lotação em frente. O terreno foi cercado
com pontaletes de eucalipto e arame
farpado pela associação, que está
construindo as fases A17, A18 e A19,
tentando
assim,
evitar
possíveis
invasões.

Foto 70 - Sistema de lazer 3 – ocupação irregular

110

Sistema de Lazer 04

Sistema de lazer sem implantação de
equipamentos. Na parte inferior do lote,
faceando a Rua Novo Oriente do Piauí,
há ocupação irregular por comércio. Na
parte superior, faceando a Rua Barra
dos Coqueiros, embora não haja
ocupações irregulares, há acúmulo de
entulho e lixo.

Foto 71 - Sistema de lazer 4 – ocupação irregular

Sistema de Lazer 05

Sistema de lazer sem implantação de
equipamentos. Na parte superior do lote,
moradores improvisaram duas traves e
usam o local como campo de futebol. O
trecho mais baixo do lote, onde seria a
calçada, está tomado por vegetação alta
e acúmulo de entulho e lixo.

Foto 72 - Sistema de lazer 5 – não implantado

Buscando respostas às perguntas elencadas na seção anterior: Onde? Como? Pra
quem?


Onde?

Localização
Sistema de lazer 1: as condições de acesso, para veículos são favoráveis, pois o
entorno é pavimentado. Já as condições de acesso para pedestres são deficientes,
pois há calçadas somente na frente das quadras e não há acesso de pedestres
pavimentado até portão das quadras ou até o campo de futebol.
Clima
Sistema de lazer 1: a orientação solar da quadra é no sentido norte-sul para os gols,
o que é adequado para os jogos.
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Relevo
Sistema de lazer 1: implantada em três platôs, há dois platôs com desnível de 50cm
entre as duas quadras e desnível com aproximadamente quatro metros entre a
quadra mais baixa e o campo de futebol. Os caminhos de pedestres não foram
executados.
Análise de solo
Sistema de lazer 1: não foi feita análise do solo. As quadras foram construídas sobre
área de aterro.
Vegetação original
Sistema de lazer 1: não havia vegetação significativa na época da implantação do
conjunto habitacional.


Como?

Materiais
Sistema de lazer 1: os materiais utilizados para a execução de quaisquer serviços
para a CDHU devem estar cadastrados no QUALIHAB (Programa da Qualidade da
Construção Habitacional do Estado de São Paulo). Caso não estejam cadastrados,
devem passar por ensaios específicos, a critério da inspeção feita pela fiscalização
ou CDHU. No caso das quadras, foram feitos ensaios no concreto utilizado e as telas
de aço utilizadas para reforço eram cadastradas, quanto aos demais materiais que
não são cadastrados como cestas de basquete, traves, etc., foi feita a inspeção
visual e, como não foi detectado nenhum problema com relação à qualidade dos
materiais, não houve então necessidade de ensaio.


Pra quem?

Faixa etária, perfil sócio econômico e ocupação
Sistema de lazer 1: Embora estas informações estejam disponíveis na CDHU, não
são utilizadas para elaboração de projetos. Como se constata na entrevista (Anexo
B) com este setor, a atenção da companhia está voltada à produção de unidades
habitacionais e os sistemas de lazer, quando são projetados, o são por empresas
prestadoras de serviços. Não há, na CDHU, critérios ou parâmetros específicos para
estes projetos.
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6.3.2.3

Qualidades da forma

Sistema de lazer 01

Singularidade: a imagem apresenta
distinção pouco clara entre a figura (a
quadra) e fundo (os edifícios) A imagem
da quadra não foi tratada através de
cores ou formas para se destacar em
relação ao fundo. Nota-se que não
houve qualquer intenção de torná-la um
ponto importante ou notável dentro do
conjunto habitacional

Figura 73- Sistema de lazer 1- singularidade da forma

Clareza de junção: apresenta clara
distinção entre o sistema viário e as
calçadas. As ligações possíveis são
facilmente perceptíveis, no entanto há
falhas nos caminhos para pedestres: não
há delimitação dos pontos de travessia
nas vias laterais ou na frontal, as
calçadas não foram concluídas (trechos
sem calçamento em todo perímetro) e
não há qualquer tipo de identificação de
interligação entre os caminhos (de
veículos ou pedestres).

Figura 74 - Sistema de lazer 1- clareza de junção da
forma

Alcance visual: a transparência do
alambrado permite vislumbrar a imagem
por trás dele. Provoca a sensação de
que, embora próxima, a serra ao fundo,
na linha do horizonte, está fora do
alcance. Como há poucas edificações, é
possível ver o céu compondo a
paisagem com o horizonte e facilitando a
apreensão do todo.

Figura 75- Sistema de lazer 1- alcance visual da
forma
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6.3.2.4

Imagem

Sistema de Lazer 01

Figura 76 - Sistema de lazer 1 – legibilidade da
imagem

Identidade e legibilidade: é difícil que a
população compreenda e expresse estas
duas qualidades.
Em todas as
entrevistas realizadas fora do ambiente
das quadras, as pessoas reconheciam e
identificavam o local descrito, com a
simples menção da existência das
quadras. Quanto à legibilidade mais
ampla, no que se refere as sensações
ao percorrer o espaço, a pesquisa não
foi realizada, pois neste local o projeto
não foi executado completamente.

Estrutura: a configuração do ambiente
permite que o usuário se localize quando
está utilizando a parte interior das
quadras, ficando bem claro o que é
interno e externo, e bem delimitado pela
mureta e o alambrado o que está dentro
ou está fora.

Figura 77 - Sistema de lazer 1 – estrutura da imagem

Significado: o trecho do campo de
futebol tem significado emocional para
aqueles
que
participaram
das
discussões e solicitações junto à CDHU
e à subprefeitura para a conquista do
espaço. Nota-se pelo cuidado que têm
com o espaço, não permitindo invasão
ou descarga de entulho. Significado
prático é a condição de desfrutar de
momentos de lazer entre amigos
Foto 78 - Sistema de lazer 1 – significado da imagem
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6.3.2.5 Elementos da forma física
Sistema de lazer 1


Vias e limites dos Sistemas de lazer 1, estão demonstrados nas figuras 6.8
abaixo:



Pontos nodais: além de foco de atenção nos finais de semana, por ocorrerem
jogos em diversos horários tanto nas quadras quanto no campo de futebol, o
local torna-se um ponto de encontro e referência. É o lugar onde as pessoas
de diversas idades jogam, se divertem, ou apenas observam. Com a
construção das 308 novas unidades habitacionais do conjunto, a associação
responsável pela obra chegou a organizar um campeonato com os mutirantes
em uma das quadras.

Marcos: o único existente é o marco de construção da CDHU. Muito pequeno, não
chega a ser notado ou mencionado em nenhuma entrevista.

Figura 79 – Vias e limites do sistema de lazer 1
Fonte SISTEMA PRI

6.3.2.6

O Conforto e a acessibilidade

Sistemas de lazer 1: Na observação dos itens conforto e acessibilidade, verificou-se
que são qualidades escassas neste conjunto habitacional. No que se refere à
comodidade, nem todos os sistemas de lazer oferecem o conforto desejável. Do
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ponto de vista da acessibilidade, excetuando-se as áreas internas aos condomínios,
onde algumas assessorias técnicas (entidades que assessoram os mutirões junto a
CDHU) construíram rampas e calçadas acessíveis, na área externa e nos acessos
aos sistemas de lazer, esta preocupação muito pouco ou de forma alguma
aconteceu. Destacam-se abaixo alguns pontos.
Distâncias: a tabela 6, abaixo, indica a distância em metros de cada um dos cinco
sistemas de lazer até cada fase implantada ou em implantação, considerando-se as
distâncias a partir da portaria de acesso de cada empreendimento. Como se pode
observar, as distâncias variam de 100 a.150m, o que enquadraria estes espaços
segundo Escada (1992 apud GUZZO, 1996), em parques de vizinhança.
Tabela 06 - Distâncias de cada fase até os sistemas de lazer
Distâncias em metros
Fase
SL 01

SL02

SL03

SL04

SL05

A1

700

1100

1100

700

600

A2

350

650

650

350

<100

A3

300

600

600

300

200

A4/A9

300

700

700

300

<100

A5

950

1350

1350

950

1000

A6

700

1150

1150

700

750

A7

800

1250

1250

800

850

A8

300

700

700

300

350

A10

200

600

600

200

<100

A11

200

600

600

200

<100

A12

200

600

600

200

250

A13

500

800

800

500

550

A14

450

250

250

450

500

A15

400

150

150

400

450

A16

300

700

700

300

350

A17

400

<100

<100

400

450

A18

<100

100

100

<100

100

A19

<100

100

100

<100

100

Legenda SL: Sistema de Lazer
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Obstáculos: embora as distâncias a serem percorridas até os sistemas de lazer
sejam curtas, os obstáculos ao acesso são diversos. O caminho foi percorrido à pé,
para verificação dos obstáculos. A descrição do percurso é uma série de
impedimentos desde calçadas esburacadas, falta de rampas, guias sem
rebaixamento, trechos sem calçada, além de tampas de bueiros quebradas, como
pode ser observado nas fotos a seguir
Sistema de lazer 1

O pequeno trecho de calçada existente
não é acessível a todos os usuários, pois
não há trechos com rebaixamento de
guia de modo a permitir acesso ao
portador de limitação motora. No trecho
ao lado da Rua Novo Oriente do Piauí,
há calçada, na Rua Serra Verde há
apenas pequeno trecho com calçada e
na Rua Lauro de Freitas não há calçada.
Figura 80 - Sistema de lazer 1 - conforto e
acessibilidade

Segurança: de todos os cinco sistemas de lazer, o que oferece a maior sensação de
visibilidade, que nem sempre significa segurança, é o Sistema de lazer 1, pois tem
alguns picos de movimento durante o dia, embora durem no máximo duas horas.
Comércio e serviços: ambos são deficientes no conjunto. O entorno tem um
comércio improvisado que surgiu após a implantação do conjunto. Como pode ser
observado na implantação representada por meio da Figura 92, (Anexo E) todos os
comércios se concentram na periferia dos conjuntos bem próximos à portaria de
acesso. Junto aos sistemas de lazer só ocorrem os comércios quando estes estão
próximos à portaria.
Desvios e subidas: há deficiências no planejamento da circulação de pessoas. Por
vezes caminhos que poderiam ser mais amenos são longos ou perigosos como
demonstram as fotos abaixo .
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Figura 81 – desnível sem escada

Figura 82 - circulação de pedestres sem
calçamento

Proteção atmosférica: No Sistema de lazer 1 não existe nenhum tipo de proteção.
6.3.2.7

Desfrute da paisagem

São poucos os locais para desfrute da paisagem, pois o abandono dos sistemas de
lazer acaba trazendo acúmulo de lixo, entulho, crescimento da vegetação, roedores,
insetos etc. Todos estes itens acabam afastando ainda mais os usuários.
Verifica-se no Sistema de lazer 1 que algumas pessoas, tanto no campo de terra
batida quanto nas quadras, gostam de observar o jogo
6.3.2.8

Apropriação e identificação com o espaço

Sistema de lazer 01
Em entrevista com um morador e usuário do campo de futebol, verificou-se que
embora as fases A10 e A11, que não tem divisão física interna, tenham sido
entregues aos moradores com uma quadra poliesportiva, estes lutaram pela
execução do campo de futebol. O time “Veteranos da Serra Verde” insistiu no seu
pedido pelo campo durante muito tempo junto à CDHU e à subprefeitura e, por fim,
conseguiram. Hoje há mais de cinco anos no local, eles têm um time de várzea
oficial que organiza campeonatos, convidando inclusive times vizinhos para jogar.
Na barraca (bar) ao lado do campo, D. Jandira, moradora da fase A10, junto com
outros moradores, cuida para que não haja invasões ou joguem lixo, e, quando não
há jeito, avisa a subprefeitura.
Os moradores se reúnem de tempos em tempos para limpeza do local, retirando o
mato alto e o entulho que escapou à “vigilância”. A apropriação já é tão respeitada
entre os moradores da região, que o professor de educação física Moacir, da escola
municipal próxima, que não conta com quadra por ser provisória, procurou estes
moradores para pedir formalmente autorização para usar a quadra na aplicação de
suas aulas.
Outra conquista é uma escolinha de futebol, em que um professor voluntário reúne
semanalmente os alunos para ensinar um pouco da paixão nacional aos pequenos
moradores.
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Observa-se a vontade destas pessoas de melhorar as condições de lazer que têm
disponíveis. Embora sua condição econômica não permita, falam de seus sonhos de
implantar um vestiário, bebedouro e uma arquibancada.
Pode ser considerada apropriação por território ocupado, onde os moradores
conseguiram de certa forma imprimir sua marca (o cuidado com o espaço) e ainda a
transformação deste espaço em lugar (com significado emocional individual para os
moradores).
6.3.3
6.3.3.1

Aspectos de projeto relativos à utilização
Controle social

Algumas mães dizem que não deixam seus filhos saírem devido à impossibilidade
de verificar pela janela onde estão, ou de saber se estão com alguém conhecido.
Pais também declararam querer o espaço de lazer para que um vizinho ou amigo de
confiança possa dar aulas de futebol, garantindo assim que o filho esteja com
“alguém responsável”.
Sistema de lazer 01

Observa-se que, embora as janelas
estejam voltadas para o sistema de
lazer, as quadras não são objeto deste
controle, um pouco pela distância de
20m, pela barreira física representada
pelo muro de divisa da fase A11 e,
certamente, pela falta de iluminação no
período noturno. Com relação ao campo
de futebol, há uma preocupação maior
por parte dos moradores em evitar este
tipo de ocorrência.

6.3.2.2

Figura 83 - Sistema de lazer 1 – controle social

Comércio

Grande parte dos conjuntos habitacionais não o prevê em seu núcleo. Apenas se
formam em seu entorno pequenos pontos comerciais como bares (que são os
primeiros a chegar, muitas vezes enquanto o conjunto está em construção), lojas de
miudezas e farmácias.
Demonstra-se através da implantação, Figura 93 no Anexo E, as principais
atividades comerciais do Conjunto Habitacional Vila Silvia. Verifica-se que estas
atividades acabaram por se localizar no perímetro do conjunto, em especial, na
frente das portarias. Observa-se também que existem apenas comércios de
pequeno porte que foram se aglutinando à medida que a população dos conjuntos
foi aumentando a cada fase de implantação.
Destaca-se apenas junto ao Sistema de lazer 1, onde o comércio adquiriu funções
extras como o controle social e a segurança na Rua Serra Verde. Neste local, a
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dona de uma das barracas moradora do conjunto “vigia” o campo de futebol de terra
batida, não permitindo que joguem lixo, entulho ou invadam a área. Promove ainda
“mutirões” de limpeza com os moradores. Observou-se grande atividade noturna nos
bares, especialmente em dias de calor e no período das 18 às 20:00 horas, que é
período que os moradores chegam do trabalho.
6.3.3.3

Circulação de pessoas

Entende-se que a circulação de pessoas e veículos deve ser facilitada ao máximo. A
preocupação atual com os automóveis tem deixado em segundo plano questões
importantes como: por onde as pessoas passam? Como chegam a seus destinos?
Quanto tempo levam para chegar? O caminho que fazem é confortável? Agradável
visualmente? Estas perguntas ficam sem respostas em relação ao conjunto
habitacional e em relação aos sistemas de lazer. Os projetos, em sua maioria,
deixam de lado estes aspectos. Embora compreenda-se a “necessidade” de produzir
habitação pelo menor custo possível, inclusive minimizando os custos de infraestrutura, verifica-se a elaboração linear de projetos que desconsidera qualquer
possibilidade criativa de solucionar estas questões. No projeto viário, no qual é
possível se prever o acesso aos equipamentos de lazer e aos demais serviços
existentes, fatores como raio de ação, trajeto e organização de caminhos, entre
outros, são desconsiderados. Nas Figuras 84 a 86 verificam-se os principais
caminhos percorridos pelas pessoas ao longo do dia para acesso aos sistemas de
lazer. As imagens demonstram parte das dificuldades enfrentadas para este acesso
e demonstram que estes caminhos não foram estudados pelos projetistas.

Sistemas de lazer sem calçadas. No
local das calçadas há depósito de lixo e
entulho. O pedestre é forçado a circular
pelo leito viário. A subprefeitura Penha
faz a limpeza quando a população pede
ou quando há algum evento político nas
proximidades do empreendimento.

Figura 84 - circulação de pedestres sem calçada
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Alguns sistemas de lazer são utilizados
como acesso a pontos de ônibus,
comércio, entre outros. No caso da foto
ao lado, o talude não tem escada, o que
dificulta o acesso de uma rua a outra e
entre os sistemas de lazer.

Figura 85 - circulação de pedestres sem escada

Calçamento parcial do sistema de lazer
prejudica a circulação de pedestres, pois
no local onde não há calçada, as
pessoas circulam pela rua, para evitar os
buracos e o lixo ou a lama em dias de
chuva. Este comportamento se torna
perigoso, pois as ruas estão com asfalto
também danificado.

Figura 86 - circulação de pedestres com
calçamento incompleto.

6.3.3.4

Diversidade de uso

Os sistemas de lazer do Conjunto Habitacional Vila Silvia não são propícios à
diversidade de uso. Até mesmo por sua configuração física, não permitem atividades
simultâneas. Também não há liberdade de horários, um vez que não têm iluminação.
Sistema de lazer 1: tanto nas quadras quanto no campo de futebol ou se joga ou se
assiste ao jogo, dificilmente ocorre outra atividade ao mesmo tempo. Algumas vezes,
quando uma quadra está ocupada, a outra é utilizada para outra atividade. Como
mostram as figuras abaixo, em geral as atividades ocorrem de maneira isolada.

Figura 87 - Caminhada

Figura 88 - Passeio de bicicleta

Figura 89 - Passeios com crianças
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6.3.3.5

Segurança

Durante a elaboração deste estudo, profissionais do setor de segurança pública
foram entrevistados. Nem todos eram da região do Cangaíba. Como algumas
informações coletadas são relevantes, as entrevistas foram disponibilizadas no
Anexo A
O Cangaíba, distrito onde se localiza o Conjunto Habitacional Vila Silvia está dentro
da área de atuação do 2º Batalhão da Policia Militar. Na entrevista com o Capitão
Marcelo (Anexo A), verificou-se que algumas ações com relação à segurança têm
sido realizadas. Esta região conta com um Conseg (Conselho de Segurança) que se
reúne mensalmente na delegacia do bairro (24a DP) para discutir questões relativas
à segurança e buscam, em conjunto com a comunidade, soluções para melhorar a
segurança. Dentre as ações estão obtenção de asfalto, iluminação pública, limpeza
de terrenos vazios, entre outros. Nas reuniões do Conseg, os moradores pedem
mais patrulhamento por acharem que esta ação lhes trará mais segurança.
As ocorrências mais comuns na região registradas pela PM são pessoas circulando
com aparência suspeita, brigas de vizinhos, agressões, uso e tráfico de drogas. O
controle destas ocorrências é feito por boletins de ocorrência, pelo Disque Denúncia
(serviço ativo em todo o Brasil, em que as pessoas ligam e fazem denúncias sem se
identificar) e pelo patrulhamento com viaturas. Os dados registrados vão para a
Secretaria de Segurança Pública, que gera um banco de dados disponível em todas
as delegacias com computador. É a partir do Infocrim (banco de dados) que são
programadas as rondas nos locais com maior número de ocorrências. O
patrulhamento é feito por viaturas dos subsetores (batalhões), que fazem a ronda
escolar, com bicicletas, com a base comunitária móvel (em pontos críticos), apoio de
força tática e motocicletas 24 horas.
O contato com a população para conhecimento de suas necessidades é feito através
do Conseg, das bases comunitárias móveis e dos policiais com bicicletas. Para
conscientização e preparo da população, a PM faz a distribuição de panfletos
informativos.
Não há legislação específica que dê prioridade ao patrulhamento ou vigilância dos
sistemas de lazer. O que ocorre é apenas um cuidado maior quando o sistema está
em uso para evitar atritos.
As invasões que ocorrem são de rapazes mais velhos que não permitem que os
menores joguem e também há indivíduos com passagens pela Febem (Fundação
para o Bem Estar do Menor) que querem se divertir como qualquer adolescente e
acontece certa rejeição. Nestes casos, a PM age como mediadora, tentando a
harmonia entre os envolvidos.
Embora a segurança, em termos de proteção policial, pareça “funcionar”
adequadamente, as outras faces da segurança estão deficientes em todos os
sistemas de lazer do conjunto habitacional:


A utilização não é constante, a freqüência ocorre apenas em determinados
horários e não gera grande circulação de pessoas.



A delimitação do público, semipúblico e privado não ocorre, ou melhor,
apenas há a clara delimitação do privado. Os condomínios, ou seja, as fases
de implantação (A1, A2, etc) estão todas muradas. Nos sistemas de lazer não
há qualquer tipo de fechamento ou indicação de que alguém seja
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“responsável” pela área, ou seja, é de todo mundo (para uso) e não é de
ninguém (para cuidado).


A diversidade de uso acontece com pouca freqüência. A iluminação pública
não existe em nenhum dos sistemas de lazer do conjunto habitacional. No
período noturno eles não são utilizados.



A “vigilância” dos “proprietários naturais” da rua só ocorre no Sistema de lazer 1.



Os “vazios fronteiriços” são uma constante como se pode verificar nas
grandes extensões de muro, terrenos desocupados e cheios de mato, entulho
e lixo.



Nos Sistemas de lazer 01, 03 e 04 observa-se a presença de usuários de
drogas em períodos diversos. Havendo inclusive aliciamento de jovens, como
foi detectado em conversas informais com os usuários destes espaços.

6.3.3.6


A freqüência, satisfação, necessidades e caracterização do usuário

A freqüência

Sistema de lazer 01
A freqüência foi verificada através da observação diária das quadras por quatro
meses: de dezembro a março. A freqüência observada em dezembro era baixa,
especialmente nas semanas festivas. Nos meses de janeiro, fevereiro e março,
observou-se maior freqüência, especialmente nos períodos das 10 às 12 horas e
das 14 às 16 horas. A diminuição da freqüência do uso no período de festas é
comum, pois muitas famílias viajam. Verifica-se também o aumento da freqüência no
período de férias.
Além da freqüência diária, há, nas segundas, quartas e sextas, no período da
manhã, aulas de educação física com as turmas da 5a série da Escola Municipal
Prof. Januário Mantelli Neto. Segundo o Professor de educação física Moacir, em
seu caminho rotineiro, observava a quadra em longos períodos ociosos, e como
seus alunos na escola provisória não dispunham de quadra, este decidiu pedir
autorização de uso da quadra aos moradores das fases A10 e A11 para sua
utilização. De posse desta autorização, da autorização formal dos pais e da diretora
da escola, passou a levar seus alunos para aulas na quadra, às segundas, quartas e
sextas. A caminhada até a quadra leva por volta de dez minutos. No trajeto,
acompanhadas do professor, as turmas com 24 alunos em média seguem cantando
e conversando.
Em entrevista realizada com estes alunos (Anexo A), no que se refere à satisfação,
com exceção da Turma C, que nunca foi, as turmas declararam gostar do local por
ele ser grande (com relação à escola, que é o referencial deles) e ser pavimentado
(na escola há apenas uma área livre de terra batida). Poucos alunos moram no
conjunto e poucos freqüentam as quadras nos finais de semana ou em seu tempo
livre. Alguns declaram que a mãe não os deixa freqüentar a quadra por medo dos
freqüentadores habituais (usuários e fornecedores de drogas).


Necessidades

Sistema de lazer 1
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No que se refere às necessidades, os alunos, quando questionados sobre o que
gostariam de melhorar, citam apenas melhorias pontuais como o piso, as traves de
futebol, as cestas de basquete. Não demonstraram preocupação com o entorno.
Apenas algumas turmas citaram a proteção de tela no teto para aparar a bola.


Caracterização do usuário

Sistema de lazer 1
Nas quadras e no campo de futebol, a idade dos usuários é variável. A maior parte
dos usuários vai ao local pelo prazer da diversão. Nenhum dos entrevistados
declarou preocupação com a saúde. Entre os alunos da escola provisória a idade
varia de 11 a 12 anos.
Os usuários da quadra entrevistados não praticam outras atividades esportivas e de
lazer. Os alunos da escola gostam de jogar videogame, empinar pipa, jogar futebol
(inclusive as meninas), andar de bicicleta, skate, entre outros. O Professor Moacir,
na entrevista (anexo A) chamou atenção para o número de crianças que ficam em
casa presas a videogames. Constatou-se na pesquisa que esta é a principal
atividade de lazer entre os entrevistados.
Outro aspecto interessante é que tanto a população feminina quanto a população de
terceira idade pouco utiliza este sistema de lazer. No caso da população feminina,
com o crescente interesse desta pelo futebol verificou-se, nas entrevistas (Anexo A),
que algumas adolescentes utilizam a quadra, já a população feminina acima desta
faixa etária não foi encontrada não local como também não foi encontrada nenhuma
pessoa idosa. Como as entrevistas foram realizadas somente no local e com as
pessoas que o utilizam não foi possível verificar o que faz, em termos de lazer, este
grupo de pessoas que notadamente não foi considerado na elaboração do projeto.
6.3.4

Aspectos de execução

A execução dos sistemas de lazer é feita por empresas prestadoras de serviço
contratadas para este fim. Os contratos são feitos por licitação ou carta convite,
dependendo do valor. Valores abaixo de R$ 20.000, 00 (vinte mil reais) podem ser
contratados por carta convite. Nas licitações, ganha a concorrência a empresa que
oferecer o menor preço.
Geralmente, quando há previsão de execução de sistemas de lazer eles são
previstos juntamente com as contratações de infra-estrutura e urbanismo e por
vezes acabam por ser executados por último, pois são considerados de menor
importância. Caso a verba seja suficiente para executá-los, eles são feitos caso
contrário, apenas executa-se parte dele.
Sistema de lazer 1
O campo de futebol foi executado pela CDHU devido a uma doação de terra por
parte da prefeitura. As quadras foram executadas pela Construtora Fades, em 2002.
Como um dos locais originais de implantação estava invadido e outro tinha
interferências de uma galeria de águas pluviais, a CDHU decidiu que faria no local
onde estão hoje, na Rua Novo Oriente do Piauí.

124

Após a conclusão das quadras constataram-se trincas e recalques em uma das
quadras. Para este caso foi feito um reforço com uma camada de concreto e mesmo
assim as quadras continuaram a recalcar. Posteriormente, foi feita análise do solo e
verificou-se tratar de aterro, que mesmo com a armação do piso das quadras acabou
originando as trincas. As trincas não chegam a atrapalhar o jogo, mas os usuários
dão preferência à quadra com a trinca menor e o piso menos desgastado. Até o
momento, não foi realizada nenhuma medida no sentido de recuperação das
quadras.
Outro aspecto interessante da execução desta quadras é que o valor a ser utilizado
para a implantação do paisagismo foi substituído pelo plantio de grama para evitar
“vandalismo”. Cabe ressaltar que em geral o plantio de árvores sofre ações
negativas, o que não justifica a sua supressão.
6.3.5

Aspectos de manutenção

A manutenção de sistemas de lazer é atribuição da prefeitura. Nos casos em que o
conjunto habitacional ainda não está regularizado e a posse das áreas públicas não
foi transferida para a prefeitura, a situação torna-se um impasse, pois a responsável
pela área é o empreendedor. Para o caso de Vila Silvia, a subprefeitura da Penha
informa que se trata de área pertencente à CDHU, e que não faz manutenção nesta
área. A CDHU por sua vez, não tem recursos humanos ou financeiros para tal
atividade.
Na entrevista (Anexo A) com a Coordenadoria de Projetos e Obras da subprefeitura
Penha, verificou-se que esta não tem certeza da propriedade dos sistemas de lazer
do Conjunto Habitacional Vila Silvia e pediu que a informação fosse confirmada no
setor de cadastro. O setor tem apenas desenho do loteamento do MOC (Mapa
Oficial da Cidade), que data de 1985, do qual não consta nenhuma informação sobre
a existência do conjunto habitacional. Consta apenas um loteamento com a
configuração muito diversa do existente. Verificou-se que a falta de dados e de
organização dos existentes são um problema para o município e este, muitas vezes,
é o motivo para não executar serviços que são de sua responsabilidade ou executar
serviços além de sua cota devida, o que gera ônus ao município.
Os serviços de manutenção são executados por empresas prestadoras de serviços
contratadas periodicamente pela Prefeitura. No caso dos sistemas de lazer, a
prefeitura só faz a manutenção se é um CDM (Centro Desportivo Municipal) que
mantém convênio com a prefeitura.
A subprefeitura faz a limpeza da vegetação e a remoção de entulho nas áreas da
CDHU quando as solicitações da população são muitas ou quando há focos de
doenças ou roedores. As solicitações são feitas em sua maioria pelo SAC (Serviço
de Atendimento ao Cidadão), que é uma central de atendimento da prefeitura
acessada pelo número 156 ou nas praças de atendimento das subprefeituras.
Na administração da Prefeita Marta Suplicy (2000 a 2004), a prioridade era a
urbanização, dando atenção especial às praças e a verba era distribuída pelo
orçamento participativo. Na atual administração, do Prefeito José Serra,
aproveitaram-se algumas idéias, trocaram-se os nomes de alguns programas e está
sendo dada uma certa “atenção” aos sistemas de lazer, embora de maneira ainda
lenta. Embora tenha sido criado o “Programa de Limpeza e Recuperação de Áreas
Verdes Municipais com Participação Comunitária”, na subprefeitura Penha só houve
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uma praça onde esta manutenção ocorreu. Neste programa, a subprefeitura entra
com o material, as ferramenta e o acompanhamento técnico, e a população com a
mão-de-obra. De acordo com a assessoria do subprefeito (entrevista no Anexo A),
as ações acontecem quando a população procura a subprefeitura. Verificou-se que
outros instrumentos que poderiam ajudar a subprefeitura a manter um trabalho de
melhor qualidade com relação à manutenção das praças como o Termo de
Cooperação para Adoção de Praças, são pouco utilizados e divulgados.
A manutenção não é feita com a periodicidade determinada. Varia de acordo com os
pedidos da população. A limpeza da vegetação é mais freqüente no período das
chuvas, chegando a ser mensal. A poda e a remoção atendem também às
solicitações e a subprefeitura faz vistorias periódicas, especialmente quando se
envolve ameaça à fiação da rede elétrica.
Embora a subprefeitura afirme seguir as orientações da portaria (Anexo C), verificase o plantio de árvores com pouco critério, além de haver o abandono das mudas
após o plantio. As árvores plantadas no final de 2004 em frente às quadras não
receberam qualquer serviço de rega, poda ou adubação.
Como a subprefeitura faz a manutenção, conservação ou limpeza dos sistemas de
lazer muito esporadicamente, os moradores das fases A10 e A11 fazem por conta
própria a manutenção do campo de terra batida (localizado atrás da quadras).
Reúnem-se periodicamente e fazem mutirões de limpeza. No caso das quadras, os
alunos da escola municipal (que fazem aula de educação física no local), fazem a
limpeza da quadra após as aulas.
6.3.6

Aspectos de gestão

A gestão propriamente dita dos sistemas de lazer do Conjunto Habitacional Vila
Silvia de fato não acontece. Não se pode chamar de gestão as ações isoladas da
comunidade ou de algumas lideranças comunitárias que lutam por alguma melhoria.
Não se pretende com isso invalidar, ou desqualificar as tentativas da população,
apenas há necessidade de fazer constar que este trabalho é pequeno em relação às
complexas atividades que deveriam ocorrer para a adequada gestão dos sistemas
de lazer.
A CDHU apenas reserva as áreas e as destina, em projeto, para sistemas de lazer.
Mas de fato não têm estrutura, preparo e boa vontade para oferecer além do espaço
a responsabilidade da gestão deste aos futuros moradores. No caso das EIs e EGs,
há uma certa desculpa, pois os moradores são desconhecidos sorteados da lista de
espera ou removidos de áreas de risco, mas e no caso dos mutirões, em que os
moradores ficam de 14 a 20 meses convivendo semanalmente, porque nada é feito
neste sentido?
A Prefeitura não tem estrutura suficiente para atender nem mesmo os deficientes
sistemas de lazer existentes, além de não manter uma programação ou controle de
dados do que é sua atribuição ou não.
Outra questão que afeta o bom funcionamento da gestão pública é a política que
envolve todos as ações do Município e do Estado. A cada administração mudam-se
programas, mesmo que seja só o nome, jogam-se fora os estudos feitos e até as
boas propostas da administração anterior, perde-se tempo e perdem-se informações
preciosas num enrosco burocrático sem fim. Uma das tentativas de gestão por parte
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da Prefeitura é o “Programa de Limpeza e Recuperação de Áreas Verdes Municipais
com Participação Comunitária”, que é uma determinação do atual Prefeito, publicado
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo (Anexo G).
Os moradores, despreparados e podendo contar somente com a boa vontade e com
poucas horas de folga de alguns, esforçam-se para melhorar naquilo que podem,
mas é difícil lutar sem união ou preparo. Observa-se que a população atribui ainda
grande parte do poder de solução de seus problemas à CDHU. Até mesmo a
solução de pequenos problemas como um entupimento ou vazamento de pequena
monta são comunicados à CDHU através do Linha Direta (que pode ser telefone,
fax, e-mail, postos de atendimento e na própria CDHU), ou do posto da CDHU no
Poupa Tempo e se aguarda que um profissional vá até o local para “verificar” as
responsabilidades e propor uma solução, que em geral fica por conta do morador.
Este atendimento é feito pelas gerenciadoras e é reduzido o número de casos em
que se reivindicam equipamentos comunitários ou de lazer.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA OBTER QUALIDADE
NOS SISTEMAS DE LAZER EM CONJUNTOS HABITACIONAIS
Ao longo de dez anos de atuação da autora do presente trabalho na execução e
fiscalização de obras de habitação de interesse social, foi possível acompanhar
muitas pessoas concretizando seu sonho de casa própria, através do programa de
mutirão. Pessoas que passaram anos de suas vidas trabalhando de segunda a
segunda, pois além do trabalho normal tinham que trabalhar no final de semana para
obter sua casa. Ao final da construção, porém, se deparavam com uma realidade
pouco agradável de entorno, além da estrutura deficitária em termos de quantidade
e qualidade para atender suas necessidades de equipamentos comunitários e
sociais.
Nesta realidade não há espaço para os filhos brincarem, para seu próprio lazer ou
para integração social, enfim falta o espaço para a vida. A vida que tinham no
passado, anterior à urbanização nos moldes dos conjuntos habitacionais, em que se
podia conversar na calçada, conhecer os vizinhos, brincar na rua ou subir em
árvores desapareceu. Diante disto, questões diversas surgiram: Algo não está sendo
feito como deveria ser feito, o que está faltando? Como descobrir o que está
faltando?
O presente estudo se iniciou com a identificação de sintomas, presentes em diversos
conjuntos habitacionais, tanto nos poucos sistemas de lazer implantados, como nos
não implantados. Dentre eles destaca-se os principais: mesmo com a escassez de
lazer na região, há pouco uso dos equipamentos existentes, há pequena circulação
de pedestres, são poucos os sistemas de lazer implantados de fato e não há
manutenção destes locais.
Identificados os sintomas, era necessário observar as possíveis causas e para tal
seria necessário a investigação de parâmetros, que permitissem ordená-las de
maneira clara e objetiva. Na seleção destes parâmetros, com base na literatura
disponível e aplicável ao assunto, observou-se que eles estão, em boa parte, muito
distantes da nossa realidade, ainda em lento processo de urbanização e construção
das nossas cidades, em que se verifica pouca ou nenhuma atenção ao estudo da
paisagem e das suas interferências na mente e na vida das pessoas.
Não se mostrou possível analisar qualidades, forma ou imagem de uma paisagem
que não foi elaborada, ao menos não baseada nestes critérios. O espaço, em
grande parte das vezes, é destinado a sistema de lazer apenas devido a uma junção
de fatores que se somam, sejam eles de legislação, custo do terreno, movimento de
terra, ou mesmo porque não servia a outra função. Neste processo, a qualidade e os
potenciais possíveis de utilização do ambiente construído são esquecidos.
Conclui-se que há necessidade de mudar esta realidade com reação, ao invés de
espera de ação por parte do poder público. Percebe-se que a realidade vigente só
pode ser modificada a partir de ações da sociedade organizada. Cabe aos
profissionais, como parte da voz da sociedade, neste assunto, movimentar-se para
que estas mudanças tenham condições de ocorrer. Para isso, é necessário o estudo
e o aprimoramento de todo o processo que envolve sistemas de lazer em conjuntos
habitacionais. A motivação para evolução do processo passa não só pela
importância que estes espaços têm na sociedade, como também pelo custo que eles
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representam, não só em termos de valor imobiliário dos terrenos destinados a
sistemas de lazer, como em termos de custos de qualidade de vida.
As conseqüências que a falta de sistemas de lazer podem acarretar não são tão
visíveis ou mensuráveis como a vida ou a saúde de um cidadão. Não se pode
calcular o quanto custa, mas a sociedade sente os impactos deste custo. O caso de
morte relatado em uma entrevista em que um jovem atravessava linha de trem para
ir jogar futebol e acabou sofrendo um acidente fatal, reflete, em parte, o que
acontece cotidianamente, sem que se faça uma relação entre o fato e suas possíveis
causas. Podem-se enumerar quantos jovens morrem diariamente por empinar pipas
junto às avenidas, por falta de um sistema de lazer em seu núcleo habitacional? Ou
quanto custa a sociedade manter pessoas com vida sedentária? Pessoas que
acumulam problemas físicos (baixa resistência física, imunológica, etc), psicológicos
(estresse, tensão, nervosismo e ansiedade) e sociais (isolamento, pouca
sociabilidade).
Ambientes opressivos, desagradáveis visualmente, servem de esconderijo à
violência, e proliferação da criminalidade, além de serem o retrato da exclusão
social, presente nos conjuntos habitacionais. Não se almeja, nem seria possível, em
estudo deste porte, elaborar propostas que sirvam a todos os sistemas de lazer, pois
cada um destes é único, e com características próprias em todos os aspectos. O que
se propõe é apenas conjecturar, para o conjunto habitacional Vila Silvia, sobre
possibilidades de melhorar a qualidade e, conseqüentemente, potencializar a
utilização dos seus sistemas de lazer pela população.
Ao longo deste estudo, observou-se que, embora existam meios, normas, formas e
manuais para se executar sistemas de lazer com qualidade, nota-se ainda timidez
em sua aplicação.Talvez falte às empresas produtoras de unidades habitacionais um
programa de qualificação do conjunto todo, e que este programa ocorra em conjunto
com a execução da obra e não trinta anos depois, como aconteceu com o programa
"Viver Melhor", da COHAB.
Programas descontínuos, com fins eleitoreiros, simplesmente aplacam
temporariamente as necessidades da população para, em seguida, deixá-la
novamente sem perspectiva de melhorias.
Todos os fatores apresentados ao longo deste estudo se mostraram de relevância
para o tema e, como foi demonstrado, é preciso que sejam planejados
conjuntamente, pois são dependentes entre si. Assim, o espaço terá a
funcionalidade, a qualidade e o resultado que se espera dele. É preciso que cada
um dos itens tratados seja visto como alavanca e motor em relação aos outros.
Cada um dos elos dessa corrente interfere, positiva ou negativamente, no elo
seguinte. É preciso torná-los claros e exeqüíveis para criar, assim, um círculo
virtuoso na utilização e qualidade dos sistemas de lazer. Não se pretende a
elaboração de um manual de procedimentos, que já existem em número suficiente.
Pretende-se destacar aqui, de forma sucinta e objetiva, ações que podem melhorar a
eficácia das várias etapas do processo de produção, utilização e qualidade de
sistemas de lazer, mencionando-se alguns aspectos mais relevantes:
Aspectos de legislação: neste caso, as observações que seguem são aplicáveis a
outros conjuntos habitacionais, uma vez que a legislação existe para ordenar a
atuação da sociedade.
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Poder-se-ia prever a ocupação de fato dos sistemas de lazer, não só com o projeto
específico, mas com sua efetiva execução, permitindo, inclusive, que parte destes
espaços possam ser ocupados por comércio ambulante, desde que devidamente
regularizado e em locais previamente determinados.
Como a Prefeitura está mais preparada (embora não muito) para o atendimento das
necessidades da população em relação aos sistemas de lazer, deveria ocorrer um
repasse automático, à municipalidade, das áreas destinadas a este fim, assim que o
projeto fosse aprovado na esfera municipal, propiciando, ao menos, os cuidados
básicos de limpeza, iluminação, manutenção e algum equipamento que pudesse ser
facilmente transferido. Quando houvesse a aprovação em outras instâncias e o
registro do empreendimento por parte do Cartório de Imóveis, se elaborariam
projetos definitivos para estas áreas.
Propiciar o maior número possível de áreas para a implantação de equipamentos
comunitários, onde for detectada sua maior carência, e não propor sua redução,
como preconiza a atual legislação de HIS (Habitação de Interesse Social).
Aspectos de projeto: é de vital importância o planejamento do conjunto
habitacional como um todo e não por partes, como aconteceu no Conjunto
Habitacional Vila Silvia. Deveriam ser estudadas as condições de localização,
acessos, tipos de solo, vegetação e interferências com o entorno. A partir daí
deveriam ser elaborados os projetos, possibilitando a qualidade e a utilização do
espaço.
Como isto não foi seguido no princípio do projeto, algumas ações ainda são
possíveis para melhorar os espaços que estão no conjunto habitacional como:
-

Melhorar as condições de circulação de pedestres.

- Reforçar os caminhos naturais existentes
criando ao longo deles espaços de repouso
circulação de pedestres e, conseqüentemente,
de apropriação e, ainda, maior sensação
providenciada iluminação.
-

que cruzam os sistemas de lazer,
e de abrigo. Assim, haveria maior
maior vigilância, mais possibilidades
de segurança, especialmente se

Recuperar os equipamentos existentes.

- Implantar os equipamentos projetados.
- Possibilitar que o comércio permaneça nos locais onde está. Para isso, é
necessário um acordo dos comerciantes com a Prefeitura.
- Incentivar ou dar condições para o comércio próximo aos sistemas de lazer, já
que é notório, ao menos para as companhias telefônicas, que este funciona como
um agente de fiscalização e segurança (no caso, contra o vandalismo e depredação
de telefones públicos).
-

Incentivar a participação popular, com pesquisas de opinião.

Aspectos de execução: como nenhum dos sistemas de lazer foi executado, ao
menos completamente, poderiam ser implantados serviços da seguinte maneira:
- Organização de oficinas, com a própria comunidade da região, para criação e
execução de equipamentos.
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- Pesquisa para utilização de materiais alternativos, que fossem de menor custo e
com a resistência necessária, ou ainda, reuso de materiais descartados, como
postes, pneus,etc
- Concursos apoiados pela CDHU e /ou Prefeitura para sugestões de execução e
melhorias.
- Convênios com Senai, Senac e outros, para preparo de profissionais e
moradores para manutenção. Nestes convênios poderia haver cursos para formação
de jardineiros, artesãos, carpinteiros, serralheiros, desde que estes se
comprometessem a prestar serviços à comunidade por um período determinado.
Aspectos de Manutenção: a manutenção deveria estar diretamente ligada à
gestão, para que esta pudesse oferecer os resultados esperados. Assim, deveria
haver:
- Equipe treinada e capacitada para a execução dos serviços necessários, com
conhecimento desde a execução de serviços de jardinagem e reparos de
equipamentos, assim como também de legislação.
-

Afixar recomendações de uso nos próprios equipamentos.

- Desenvolver planos de inspeção e manutenção, sob responsabilidade do gestor
do espaço
- Reduzir riscos de acidentes na utilização, explicitando cuidados necessários em
local visível, preferencialmente próximo ao equipamento.
- Disponibilizar projetos e prever possíveis interferências para solucionar mais
rapidamente eventuais problemas.
Aspectos de Gestão: este é um dos focos mais importantes, pois com a gestão
adequada muito pode ser feito, e por vezes sem depender de atitudes do governo.
Ações bem planejadas podem melhorar as condições dos sistemas de lazer. Como
foi visto ao longo deste trabalho, a sociedade organizada realiza. Seriam adequadas
ações de gestão que envolvesse:
- O comércio local, pois deve haver interesse das partes para que a gestão de fato
funcione.
- A população local, propiciando também, a eleição periódica de um representante
da comunidade.
- A Prefeitura, na realização de compromissos entre as partes interessadas em
manter sistemas de lazer de forma que os recursos, eventualmente excedentes,
destas parcerias, pudessem ser aplicados na própria região.
- A locação de áreas para propaganda, ou mesmo execução de mobiliário urbano
com propaganda do comércio local.
-

Preparo de lideranças para desenvolverem ações de gestão.

Ao longo da pesquisa os questionamentos iniciais foram esclarecidos, alguns de
acordo com as expectativas iniciais, outros de maneira diversa. Abaixo, destaca-se
as conclusões finais de cada questinamento:


Que fatores intervêm na utilização dos sistemas de lazer?

Verificou-se que muitos fatores intervêm na utilização dos sistemas de lazer, e que
descrevê-los detalhadamente, além de cansativo, poderia não cumprir a finalidade
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deste estudo, que é a de lançar um olhar crítico e ao mesmo tempo produtivo sobre
os sistemas de lazer, sem esquecer que cada sistema de lazer é único, com
características bem particulares. Assim, a análise destes fatores se deu em grupos,
de forma a facilitar a compreensão e a delimitação de parâmetros para análise:


Qual a importância do projeto e como ele intervém?

Projetar, em poucas palavras, quer dizer elaborar mentalmente as possibilidades
para tornar real o objeto ou ambiente a ser executado, verificando as varáveis
necessárias e propondo soluções. É a partir do projeto, que se estuda as soluções
para as possíveis interferências, ele deve considerar não só o local em que vai ser
construído, mas o usuário, devendo conter soluções que considerem custo,
execução, manutenção, condições e possibilidades de uso.
Interfere positivamente se:
- oferece boa localização, condições de acesso e conforto, clima, relevo, vegetação
utilizada tanto para proteção atmosférica como para criação de ambientes de riqueza
visual;
- pensa no usuário em suas preferências e cultura, é composto de elementos formais
e de imagem para oferecer desfrute da paisagem, portanto relaxamento e sensações
agradáveis a quem utiliza;
- considera aspectos como segurança, comércio no entorno, diversidade de uso.
Interfere negativamente se:
- a localização for distante das residências, a circulação de pessoas for pequena ou
em apenas alguns horários, pois o deixa vazio a maior parte do tempo. Isso ocorre
em geral, quando está localizado em fundos de quadras ou distantes das portarias;
- deixa de considerar a população usuária. Por exemplo, não estimulando o uso por
pessoas de diversas faixas etárias ou, do público masculino e feminino. Quando isso
acontece, perde-se a oportunidade de integrar as pessoas e desenvolver a
sociedade;
- não utiliza elementos formais e de imagem para propiciar o desfrute da paisagem e
em conseqüência a utilização e apropriação do espaço. Constatou-se através da
afirmação do item 5.1 da seção 5 deste trabalho, que não se pode precisar a forma
que a população irá utilizar o espaço construído. Durante a pesquisa verificou-se
que mesmo em locais onde nada, em termos de equipamentos para lazer, foi
implantado, a população improvisou duas traves de futebol e utiliza o espaço, como
foi feito no sistema de lazer 5, do Conjunto Habitacional Vila Silvia. O que se verifica
é a pouca utilização e o desperdício do potencial de uso de cada espaço;
- desconsidera a importância da segurança, da circulação de pessoas, do comércio
próximo e da diversidade de uso. A sensação de segurança pode ser conseguida
com a circulação de pessoas, que em geral vem do comércio e da diversidade de
uso que o local propicia, se isso não ocorre o local tende a ficar isolado e, portanto,
inseguro.


Qual a importância da legislação e como ela intervém?

É a legislação que determina as regras para a organização da sociedade,
determinando direitos e deveres do cidadão e do poder público. No caso dos
sistemas de lazer, designa quem é o responsável pela área.
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Interfere positivamente se:
- há cumprimento da lei;
- é clara e objetiva na designação das responsabilidades;
- conta com instrumentos de verificação, como projetos, levantamentos fotográficos,
atualização de propriedade, etc.
Interfere negativamente se:
- cria entraves ou oferece muita burocracia para aprovação de um projeto;
- for pouco clara objetiva e se não for cumprida.
- quando não conta com instrumentos de verificação e fiscalização. Os projetos e
cadastros de empreendimentos atualizados são de grande importância para que o
Município possa conhecer em quais áreas ele deve atuar, fazendo manutenção.
Quando isso não acontece, os locais que o município deveria manter, não mantêm,
e por vezes, realiza manutenções em áreas que não são de sua responsabilidade. A
área sem a devida manutenção acaba ficando sujeita a ser ocupada irregularmente
ou se torna depósito de lixo e entulho.
- quanto maior a demora na regularização de um conjunto, maior o tempo para que o
poder público assuma a responsabilidade sobre as áreas públicas. Ficando as áreas
sujeitas, também, à ocupação irregular ou depósito de lixo e entulho.
- oferece a possibilidade de aprovação como áreas públicas terrenos alagadiços,
muito íngremes, sobras de lotes, áreas “non aendificandi”. Assim como é difícil
edificar habitações nestas áreas, também é difícil propor soluções de lazer.


Qual a importância da execução e como ela intervém?

Nesta etapa ainda é possível identificar se houve falhas de projeto, para que se
possa corrigi-las. Pode-se verificar as especificações de material, além do método
executivo e da qualidade mão de obra contratada.
Interfere positivamente se:
- as etapas de execução forem realizadas de acordo com as especificações
técnicas, evitando patologias e gastos futuros;
- durante a execução houver colaboração mútua entre os setores de projetos e
obras, assim as soluções de projeto são respeitadas da mesma forma que as
necessidades da obra. Desta maneira, o usuário é beneficiado com um produto final
de boa qualidade.
Interfere negativamente se:
- houver mudanças de projeto ou supressão de itens previstos contratualmente e em
projeto. Desta maneira a população usuária deixará de ter algum item em seu
sistema de lazer;
.- o material utilizado for de baixa qualidade ou inadequado ao uso programado. Isso
pode ocasionar patologias e acidentes no futuro.


Qual a importância da manutenção e como ela intervém?

A manutenção é a maneira de preservar o estado inicial ou as condições de uso de
um equipamento ou edifício
Interfere positivamente se:
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- é realizada de forma programada e periódica, desta forma baixando os custos de
sua execução;
-é realizada de maneira preventiva, substituindo peças danificadas, eliminando
riscos aos usuários, além de diminuição de custos aos administradores;
-for pensada desde o projeto, considerando diversas variáveis para amenizar
problemas pós –uso.
Interfere negativamente se:
- não for realizada, pois deteriora o produto e provoca a não utilização, além de
possíveis acidentes;
- se for realizada sem planejamento ou de maneira simplesmente paliativa, pois
aumentará custos, já que ao final haverá mais consertos do que o esperado.


Qual a importância da gestão e como ela intervém?

É a administração, manutenção e melhorias, ou seja, a administração dos recursos
para execução dos serviços necessários para a manutenção do local e dos
equipamentos através da contração e execução de serviços necessários ao bom
funcionamento dos equipamentos implantados.
Interfere positivamente se:
- há envolvimento, participação popular. Desta forma as pessoas se interessam pelo
espaço, passando a ter até um significado afetivo, portanto há apropriação dele;
- criam atividades que despertam atenção e interesse da comunidade, como uma
escola de futebol ou uma horta comunitária, por exemplo;
- há um plano de gestão com trabalho ordenado e constante que mantenha a
comunidade unida e interessada.
Interfere negativamente se:
- Não é realizada. Como verificou-se no item 6.3.6 da seção 6, a criatividade das
pessoas gera bons resultados. Se não há envolvimento, nem preparo, não é
possível atuar.


Quanto a qualidade interfere ou não na utilização do espaço construído?

No inicio da pesquisa, acreditava-se que era o fator essencial para a existência de
um sistema de lazer, verificou-se que é importante, pois é o que permite que um
espaço atinja todo seu potencial de utilização. Mas não é essencial, pois mesmo
quando não há qualidade, ou seja, atributos mínimos para utilização, a população
adapta da maneira que lhe convém e usa, em alguns casos, com finalidades
diversas da esperada em projeto, mas usa. È evidente que este fato não ocorre em
todos os sistemas de lazer, mas acontece com certa constância. Podem ser citados
os Sistemas de lazer 4 e 5, do Conjunto Vila Silvia, onde não há qualquer
equipamento construído e a população usa - o primeiro, para empinar pipas e o
segundo, para campo de futebol.


Por que alguns sistemas de lazer são muito utilizados e outros nem tanto, mesmo
com a evidente carência destes espaços na Zona Leste?
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Verificou-se ao longo da pesquisa, nos conjuntos descritos na seção 3 deste
trabalho, que os que são muito utilizados contam com circulação de pessoas,
comércio próximo, escolas, iluminação pública, etc. A iluminação, embora pareça
redundante é o fator que determina o uso noturno, mas nos conjuntos habitacionais
executados pela CDHU, ela não é prevista.
Os que são pouco utilizados ou não são, é porque o espaço não oferece as
condições mínimas de uso (acesso, equipamentos implantados, etc).


Atualmente, nos conjuntos habitacionais, como é projetado, executado, mantido
e gerido um sistema de lazer?

É projetado por empresas prestadoras de serviço contratadas para este fim. Os
contratos são feitos por licitação ou carta-convite, dependendo do valor. Valores
abaixo de R$ 20.000, 00 (vinte mil reais) podem ser contratados por carta-convite.
Da mesma forma que os projetos, a execução pode ser contratada por licitação ou
carta-convite. Nas licitações, ganha a concorrência, a empresa que oferecer o menor
preço.
A manutenção é feita, quando há muitas solicitações da população, pela Prefeitura e
consiste na limpeza da vegetação e remoção de entulho. Na maior parte do ano ela
não é realizada.
Os sistemas de lazer projetados pela CDHU não têm nenhum tipo de gestão
prevista. Ocorrem tentativas tímidas na entrega das traves de futebol, redes de vôlei
e cestas de basquete que compõem a quadra, para a qual a CDHU elege um
responsável, que com o tempo desaparece.


Como conseguir um bom projeto de sistema de lazer?

Um bom projeto deve atender ao mínimo necessário não só em termos de estética
como de funcionalidade. Como parâmetros podem ser considerados os itens
elencados na seção 5 deste trabalho.
Ao longo deste trabalho pode-se constatar que conjuntos habitacionais não
deveriam ser apenas implantados, mas integrados à malha urbana e devidamente
equipados, como devem ser as partes de uma cidade. Habitar devia ser visto além
do morar, devia pressupor viver, vivenciar, experienciar. A habitação deveria ser um
pacote em que se incluísse qualidade de vida, para que as pessoas possam viver e
não apenas sobreviver.
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GLOSSÁRIO
EG – Empreitada Global: É um programa habitacional para atender às
necessidades habitacionais da população através da construção de moradias em
regime de empreitada com execução de obras por empresas contratadas por
processo de licitação, podendo a CDHU estabelecer parcerias com as Prefeituras
Municipais. Visa promover o atendimento à demanda geral da população, inscrita
espontaneamente, com renda familiar de 1 a 10 salários mínimos, bem como
atender demandas especiais indicadas pelas prefeituras, tais como: famílias
assentadas em áreas de risco e reassentamento de famílias em processo de
desfavelamento; famílias com membros portadores de deficiência e idosos, nos
termos das respectivas leis, e famílias de policiais militares e civis de acordo com
procedimentos específicos.
EI – Empreitada Integral: Desenvolvido em São Paulo por concorrência pública,
são contratadas empresa que são responsáveis por aquisição do terreno,
parcelamento, urbanização e rede de serviços.
Equipamentos comunitários: são as instalações públicas destinadas à educação,
cultura, lazer e similares. (Lei n.º 9.413, de 30 de dezembro de 1981).
Equipamentos sociais: instalações e espaços destinados a atividades de
assistência médica e sanitária, de promoção, assistência social e de educação.(Lei
10.676 de 07 de novembro de 1988)
Equipamentos urbanos: são as instalações de infra-estrutura urbana, tais como:
equipamentos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica,
coleta de águas pluviais, rede telefônica, gás canalizado, transporte e outros de
interesse público. (Lei n.º 9.413, de 30 de dezembro de 1981).
Espaço de Lazer de uso coletivo: aqueles destinados às atividades esportivas,
culturais e recreativas, bem como suas respectivas instalações de apoio.
Mutirão:- Programa Pró-Lar - Mutirão Associativo que visa o incentivo da produção
de moradias de interesse social, em parceria com as Associações Comunitárias, de
acordo com a Lei 9.142/95.O trabalho em regime de mutirão caracteriza-se pela
participação voluntária e não remunerada das famílias interessadas em adquirir uma
unidade habitacional, utilizando sua própria mão-de-obra.
A CDHU, com a área doada ou adquirida previamente, executa a infra-estrutura,
fornece ou aprova o projeto, repassa os recursos às Associações e supervisiona as
obras. As Associações indicam as famílias, compram o material de construção,
contratam Assessoria Técnica e mão-de-obra especializada, e administram as obras,
que são executadas pelos futuros moradores em regime de mutirão.
O programa é destinado às famílias organizadas em Associações com renda mensal
entre 1 e 10 salários mínimos, que residam ou trabalhem no município há pelo
menos 3 anos e que não sejam proprietárias de imóvel.
O Programa está estruturado por uma Coordenação Geral e uma Secretaria
Executiva, que coordenam três comitês; o Comitê de Projetos e Obras que congrega
as entidades representativas das empresas de construção e projetos; o Comitê de
Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos que congrega as entidades dos
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produtores de insumos para as obras e, de sistemas construtivos; e o Comitê
Interno, encarregado de implantar um sistema de Gestão da Qualidade na CDHU.
QUALIHAB - Programa da Qualidade da Construção Habitacional do Estado de São
Paulo - foi instituído pelo Decreto Nº 41.337, de 25 de novembro de 1996, para
garantir um trabalho de melhoria continua ao atendimento as condições do decreto.
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Entrevista
Sr. Josimar e D. Jandira
Moradores das fases A10 e A11
Janeiro de 2.004
Aspectos do usuário – entrevista com Sr. Josimar e D. Jandira
Entrevista em jan/04
Quando e como começou o campo de futebol/quadra?
Quando mudamos pra cá queríamos que fosse feito o campo. Então fomos na
Prefeitura, na CDHU.
Se já existia a quadra dentro do condomínio, por que queriam o campo?
É diferente, o campo é muito maior, melhor para jogar.
Em que ano foi pedido e quando foi atendido?
Já tem uns cinco anos. Temos o time Veterano da Serra Verde, que é oficial (mostra
uma placa do inicio do time). Nós fazemos campeonato e os times da região vêm
jogar aqui e nós vamos jogar lá.
Existem outros times entre os moradores do conjunto?
Tem o Santa Lucia (moradores das fases A4/A9) e o time Facção.
Quem teve a idéia? Por quê?
Todos que podiam, iam lá na Subprefeitura. Nós queríamos mais espaço para lazer,
para as crianças.
Quando querem melhorias o que fazem?
Temos que pedir para a Subprefeitura ou para o CDHU, não temos como fazer nada,
tudo mundo ganha pouco, até o condomínio que custa R$ 27,00 (vinte e sete reais)
tem gente que não paga.
O que gostariam que tivesse nesta área?
Um bebedouro. Não tem lugar pra beber água depois do jogo, um vestiário pra gente
se trocar, uma arquibancada.
Quem é o responsável pelo espaço?
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Tem o Sr. Jairo, da fase A11, e o Sr. Josimar, da fase A10. São os organizadores
dos times. São eles que marcam os jogos e os horários.
Por que fazem tudo isso?
Para ter atividade para os nossos filhos. Temos até uma escolinha de futebol que
tem um professor. É melhor saber que seu filho está com algum “responsável”, uma
pessoa que cuida das crianças. A aula é aqui mesmo no campo.
A barraca ao lado do campo (da D. Jandira) invade a calçada. Ela, inicialmente, se
explica e fala que se a CDHU quiser ela retira o pedaço que invade a calçada. Diz
que entulho foi jogado ali durante a noite e que os moradores não viram. Ela cuida
durante o dia e os demais moradores também estão alertas e se virem alguém
jogando entulho ou lixo ligam para a subprefeitura.
,
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Entrevista
Eng. Adérito Delgado
Participou da execução do CEU Campo Limpo
Data: 5/4/2004
Quando você recebe o projeto, recebe apenas a edificação e mais nada. No
caso das praças também é assim?
Quando há uma área delimitada de praça, no caso de loteamentos, por
exemplo, está especificado em projeto. Área verde não tem projeto. A empresa,
então, contrata um projeto. O pessoal de obra conversa com o projetista e ele
faz o projeto. Inicialmente, o projeto não vem pronto. Existe uma área verde e
há o interesse de torná-la uma área ocupada.
Quem contrata o projetista para elaborar o projeto?
A empresa que contrata, a Prefeitura. Ninguém pede essa contratação. Não é
obrigação nossa contratar, mas é o resultado da obra que interessa.
Esporadicamente sua empresa faz concurso para esta contratação?
Não é um concurso. Pedimos a profissionais autônomos uma proposta, analisamos
qual a idéia melhor e a executamos.
A Prefeitura paga por esta praça a mais que você executou?
Recebemos em itens de planilha já constantes no projeto macro. Recebemos a
praça, recebemos o m³ de concreto e de escavação, o metro linear de muro, banco,
tudo separadamente. Acabamos usando recursos que sobrariam no contrato, muro,
grama, concreto, etc.
As verbas que você usa ficaram para uma supressão no encerramento
contratual? Ou seja, você a devolveria à Prefeitura?
Não devolveria, mas deixaria de usar e, no entanto, usamos para fazer melhoria no
conjunto e o valor fica empregado no loteamento.
Ao invés de gastar com uma calçada ao longo da rua, ou um talude gramado,
fazemos caminhos dentro do loteamento, fazemos passeios mais compostos,
criando morrotes. Enfim, usamos a mesma quantidade de dinheiro, no local
especificado, mas valorizando a área.
Você, então, privilegia a circulação? Como você faz?
No caso de praça, verificamos os caminhos antigos e se estes continuam sendo os
caminhos. Passamos, assim, a inserir quadras ou qualquer outro equipamento,
sempre em torno da circulação antiga. Os usuários não mudam a circulação. Se

149

impusermos a circulação, eles quebram a circulação e andam no meio da grama.
Em toda circulação, primeiro deixamos as pessoas andarem. Onde andarem, é o
local de se fazer caminhos. Eles procuram sempre o caminho mais fácil, onde tem
mais trânsito.
Quando o caminho é plano e já tem circulação, você faz assim, mas e quando a
área não é utilizada, como você faz?
As praças são áreas não ocupadas e degradadas, são bota-fora, lixão ou banhado
que virou lixão. Usamos os princípios do urbanista. Verificamos o melhor traçado, a
partir da verificação do fluxo maior de pessoas. Isso já vem da implantação. Nesta
obra, usamos para caminho a circulação natural das pessoas. Onde era caminho,
recortávamos e pavimentávamos. Em algum ambiente, queríamos levar um pouco
de vida, como em torno daquela árvore. Formamos uma pracinha mais resguardada,
com árvores em volta. Nós observamos os locais para poder criar vida neles.
E as pessoas usam este local?
Sim, as pessoas que querem conversar mais reservadamente vão conversar lá
dentro. Quem olha de longe, não vê. Não tenho visto quem faça isto. A obra é
concreto, grama. Praça é aquela quadra, não tem um cantinho diferente, não tem
caminho mais largo. Nós fazemos caminho com 2 m a 2,50 m. Os caminhos de
praça têm 1,50 m, o que é ridículo, não dá para andar.
Você acha que as pessoas se sentem forçadas a andar por este caminho?
O legal seria se as pessoas que fossem fazer o projeto viessem na área,
vivenciando o espaço. A maior parte das praças lembra aquelas praças de
penitenciária, onde tem o prédio, uma quadra aqui, outra lá, toda cimentada e o
restante é gramado em volta, não tem vida. Em tudo bate sol, não tem este ambiente
daqui (proteção e aconchego).
E os materiais, como você escolhe os materiais para usar, no caso das
calçadas, etc?
Cada lugar é de uma forma. Por exemplo, neste caso, a Prefeitura não pagou piso
colorido, mas usamos material de estoque que sobrou de outra obra. No caso desta
pedra, na frente havia este piso em pedra, e hoje é em concreto armado. Nós
limpamos a pedra e a guardamos para usar aqui.
Você já tinha a intenção?
Neste caso, sim, mas na maioria das vezes, vamos guardando tudo. Muitas vezes,
guardamos sem saber se vamos usar. Vamos protegendo plantas, guardando
materiais, vamos pensando e trazemos profissionais para ajudar no arranjo do
paisagismo, nas sugestões de ambientes, na complementação de caminhos, enfim,
um toque final.
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Você disse que toda vegetação daqui foi reaproveitada. Como você fez?
Tentamos fazer a obra desviando de tudo. Dos caminhos antigos, reaproveitamos
sem mudar muito, sem entrada de equipamento pesado. No final, vamos
selecionando as árvores e destinamos para locais de destaque. Vamos retirando,
por exemplo, barreiras visuais, e distribuindo entre os espaços criados, aproveitando
condições de sombreamento, etc.
Criamos um espelho d’água, procuramos informações para conhecer e implantar, ou
seja, tudo vai do interesse de quem esta executando a obra. O projeto, muitas
vezes, é um carimbão.
Na empresa que você trabalha, as pessoas têm este comportamento, este
interesse?
Não, segue-se o projeto. Da forma que o projeto vier, é feito.
A empresa gosta deste seu comportamento?
Eu e esta outra pessoa trabalhamos juntos há algum tempo, da mesma forma, com
esta mesma característica, e não gastamos nada a mais, só queremos dar mais vida
ao local. Para a empresa, não faz diferença.
Há algum incentivo?
Não, é o gosto pessoal. Para a empresa, recebendo, tanto faz. Na verdade, este não
é um custo à toa, é melhoria, produto do empenho nosso. Chegamos a trabalhar nos
finais de semana em busca dessas melhorias. Aqui, buscamos trabalhar em cima do
projeto para melhorar. Aqui não tinha vestiário, a pessoa precisava se trocar a 100 m
de distância, então, inserimos um vestuário. Tudo vai da criatividade e da vontade de
fazer melhor. Por exemplo, a grama, se você plantar e não cuidar, se tornam
aquelas praças com a grama e o paisagismo largados. Aqui, estamos cuidado há
três meses, para que ela pegue. Aqui, era tudo telado, para poder pegar.
Nas praças que você já entregou, como funciona a conservação?
A liderança pede para a Regional. E esta acontece daquela forma, material caro é
sobreposto com cal, cerâmica ou substituído por cimento queimado. Ocorrem
pichações. Mas não é em todo lugar que é assim.
Em que locais, por exemplo?
A praça está num canto do loteamento, numa rua sem saída. Você tem que descer
50 m de degraus em escada para chegar na praça. Aí, esta praça certamente não
dá para andar, é super perigoso, tudo é estragado. Agora, as praças que privilegiam
o acesso, onde se pensa num local melhor, em atrair as pessoas para lá, quadras
maiores, para atrair campeonatos, patins, skate, então, se cria vida na quadra ou na
praça. Só a praça com campo de futebol é usada apenas no final de semana.
Quando tem pista de skate, local para andar de patins e bicicleta, todo dia ela é
ocupada. Quando chega 6 horas da tarde, a garotada invade a praça.
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Quanto custa, mais ou menos, uma pista de skate pequena?
Em torno de oitenta mil reais, o que não é um custo alto, se considerarmos os
materiais utilizados, que são de valor elevado.
Além da pista de skate, o que você nota que atrai pessoas para as praças?
Bicicross atrai bastante. Esta pista, por exemplo, é uma pista para quem anda de
skate há muito tempo. Uma pista com obstáculos, para patins, atrai meninas,
pessoal mais velho, e há uma mistura, pois existem pistas “água-com-açúcar” para
criancinhas de seis, sete anos. Aqui não, o desenho da pista tem que atrair crianças
dos 5 aos 50 anos.
A dificuldade de acesso não atrai pessoas, acaba isolando a praça ou espaço
de lazer?
Cria marginalidade, atrai droga, prostituição. Quem vai jogar é o pessoal da pesada.
Quem é de bem, do loteamento, não usa a praça, ela é usada à noite. De
madrugada é um outro funcionamento, tornando-a pichada.
Você disse que não há manutenção. Você já encontrou locais em que a
população adotou a praça?
No Guarapiranga as lideranças se empenham para isso. Fazem amizade com o
pessoal da Regional, fazem mutirão para limpeza, brigam com o pessoal para não
jogar lixo. É diferente. Há também os locais onde o serviço não foi executado direito,
a quadra tem rachaduras, com poças d’água e as pessoas não a usam.
Então, a deterioração é natural, mas ela pode ser acelerada?
Se ela for mal executada, em um ano está acabada. Tem uma praça aqui perto que
é o mesmo pessoal que usa. Veja e compare. Tem o problema da administração, o
pessoal põe a barraca no meio da calçada, para vender cachorro-quente e todo
mundo tem que andar na grama, na vegetação. O pessoal não sabe usar a praça ou
a praça não foi feita pensando nisso. A praça deveria ter local para vender cachorroquente, pipoca, bola, qual a praça que tem isso? Aí eles se instalam provisoriamente
nos caminhos. É falta de planejamento, de se observar o local.
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Entrevista
Eng. Agnaldo
Subprefeitura do Itaim Paulista
Participou do projeto Imperador
Data: 31/5/2004
Como foi o processo de elaboração do projeto?
Fizemos o inverso do que se faz normalmente. Jogamos a calçada no meio e as
árvores e gramado lateralmente.
Quando foi elaborado o projeto?
Foi feito em 1993, mais ou menos, na Administração do Maluf, mas não por iniciativa
dele. A arquiteta Rosane e eu conversamos porque gostaríamos de fazer um projeto
ali na Imperador. Tínhamos o apoio do administrador regional, na época, só que não
tínhamos empreiteira, nada, apenas gente disponível e que nem era do ramo, mas
que, se puséssemos para trabalhar, com certa orientação, trabalhariam
corretamente. Você pode ver, existem características diferentes naquela avenida.
Você vai olhando, cada trecho é diferente, porque era o que eu tinha disponível no
momento, a obra não podia parar. No começo, na Pires do Rio, colocaríamos uma
Estátua do Imperador lá. Pode ver que existe um largo com uns pedaços de
paralelo, mas a Secretaria da Cultura não nos deixou colocar.
Porque não foi colocado?
Por motivos políticos. Fomos fazendo e discutindo o projeto. As orlas que têm lá
foram fabricadas dentro da Prefeitura, com o pessoal da Prefeitura, não foi nada
comprado. Uma boa parte do concreto foi virada na betoneira mesmo, na mão. As
flores, nós fomos colocando em trechos, de modo a ter sempre flores lá, para
caracterizar bem o local. Nós recebemos muitas doações de árvores.
Há uma divisão, com relação à Av. Águia de Haia ?
É. Da Águia de Haia em direção à Pires do Rio, era nosso. Daí para lá, não. Não
fizemos nada. Há duas árvores lá que vieram do meu prédio. Fizemos um
transplante e eu fiz a doação. Ali tinha uns caramanchões bonitos, com Primaveras,
mas o pessoal não conseguiu manter aquilo. Havia uns descansos, com uns bancos
de madeira, no lugar de um poste, onde fiz um larguinho em volta. Ali há várias vilas,
e o sucesso daquela obra se deu, pois conversamos muito com o pessoal. Os
moradores participavam. Há um trecho no ponto baixo, com a floreira no meio em
que a pista segue em volta. Havia um dono de caminhão lá, que todos os dias,
passava com o caminhão por cima do concreto. Então, fiz uma barreira, pus guarda
lá, até o concreto secar. Sempre ocorre esse tipo de coisa. Havia um trabalho que fiz
com azaléias, bem em cima, chegando à Rua Trevo de Santa Maria, foram
roubadas, todas. Roubavam à noite, de madrugada, em fim de semana. Durante a
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semana, o pessoal olhava, mas no fim de semana não, roubavam a touceira.
Consegui uma doação grande de azaléias, que já eram crescidas. Aquilo, quando
floriu, ficou uma beleza. Tem uma árvore grande, quando você chega num ponto
baixo. Observamos isso, fizemos um desvio, e deixamos a árvore lá. Na verdade,
não teve projeto, nós fomos olhando, caminhando, discutindo, rascunhando trecho
por trecho e, no desenrolar da obra, não sabíamos até quando ia durar essa obra.
Não tínhamos dinheiro nem material. Precisamos aproveitar o que havia. Às vezes,
tínhamos material para até 100 m, e então, fazíamos até os 100 m, discutíamos os
50, os outros 25, e assim terminávamos.
Quanto tempo levou a obra?
Demorou seis meses. Até que foi rápido. Se tivesse contrato, faríamos em dois
meses. Aquilo foi feito com amor, pelo pessoal da Prefeitura. Um era carpinteiro,
outro era outra coisa...
Então, o projeto foi elaborado in loco?
A parte paisagística foi a Rosane que fez. Eu ficava na parte de execução da obra e
ela ficava mais na parte de criar. Ela perguntava tem material para isso, eu dizia
temos, então ela criava...
Como veio a idéia da pista de cooper?
Acho que todo mundo queria que fosse, então eu tentei uma época e não consegui,
ela também não. Quando surgiu a oportunidade, fizemos a pista e as pessoas
esperavam por isso. Era uma época que se começava a falar de caminhada, de
corrida, etc.
Houve algum tipo de resistência à implantação?
Sempre houve resistência política de alguma forma, sempre alguém achava que não
ia dar certo, aquele ciúminho comum da profissão.
Houve alguma resistência da população?
A população sempre esteve do nosso lado.
Os resultados foram alcançados? Houve alguma surpresa na utilização? Qual?
Tinha uns caramanchões que foram destruídos com o tempo por falta de
manutenção.
Houve necessidade de complementar o projeto?
Fizeram algumas modificações, plantaram grama São Carlos que é mais resistente.
Pegávamos a grama do local, despraguejava e recolocava, não havia dinheiro.
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O projeto ainda existe? Tem cópia?
Não. Acho que nem a Rosane tem. Eu tenho umas fotos...
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Entrevista
Prof. Moacir – Ed. Física
Escola Municipal Januário Mantelli Neto
Data: 17/5/2004
Como descobriu a área?
Passando por lá, que é meu caminho diário, observei a área abandonada.
Como soube que era da CDHU?
Conversei com um morador e ele me indicou a pessoa com quem falar, fiz um oficio
solicitando a utilização.
O que o motivou a utilizar?
Aqui, nesta escola, como é provisória, não há espaço físico. Tem um trecho aberto
de terra, mas é ruim. Ir até lá, já é uma boa maneira de avaliar a criança, seu
comportamento em grupo, e educá-la para a vida em sociedade. O que pretendo
como professor é formar um indivíduo, e não incentivar a competição.
Que horários utiliza? Quantas vezes por semana? Que dias?
Três vezes por semana. Quando não vamos, por compromissos da escola, as
crianças reclamam, eles não têm outra atividade. Outro dia, perguntei a uma aluna o
que ela fez no fim de semana. Ela me disse que assistiu televisão o dia todo, nos
dois dias. Você imagina que formação essa criança vai ter assistindo TV 20 horas,
num final de semana?
As crianças gostam do local? Há outra opção?
Adoram, eles vão cantando até lá, é uma diversão. Não há outro espaço por aqui.
De onde vêm as crianças?
São da região mesmo, aqui, próximo da escola.
Qual sua opinião sobre o espaço? Tem sugestões para melhorar?
O espaço é muito bom, tem dimensões adequadas, divisão pintada. Nós usamos a
quadra mais simples. Procuramos cuidar. Uma vez por semana fazemos limpeza.
Como poderia ser mais bem aproveitado?
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Se contratassem um estagiário de Educação Física, um monitor para orientar o
treinamento, seria legal.
Como são as crianças? São ativas? Há diferença entre moradores dos
conjuntos?
Não vejo diferença entre as crianças.
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Entrevista
Sr. João da Cruz
Assessor do Subprefeito
Subprefeitura Penha
Data: 27/07/2005
A população do Conjunto Vila Sílvia me informou da existência de um projeto
na Subprefeitura de tornar a parte de baixo do talude um calçadão com lugar
para as barracas (comércio local). Como começou este projeto?
A população procurou a Subprefeitura. Vem desde o orçamento participativo esta
procura, mudou o governo e a intenção do governo atual é melhorar cada vez mais a
periferia. E esta área é uma delas, a Subprefeitura esteve lá, fotografou e verificou
as dificuldades e pretende intervir para que os moradores tenham uma condição de
vida melhor.
Além desta área que é um talude grande na Rua Novo Oriente do Piauí
(Sistema de lazer 4), existem duas quadras ali. A população pediu alguma
melhoria para a estas quadras?
A população pediu sim, mas as melhorias estão sendo feitas aos poucos. Na
verdade era obrigação da CDHU ter entregado isto tudo pronto, mas não o fez.
Tudo começou com o orçamento participativo, a população pediu para a
Subprefeitura para fazer melhorias, depois desta etapa vai para o Orçamento
Programa?
Exatamente, ai entra no orçamento geral da Prefeitura. Com este governo atual,
José Serra, e no comando da Subprefeitura, o Dr. José Araújo Costa, estamos
estudando, pois nem tudo que foi bom no governo anterior é bom no governo atual.
Em algumas vezes “eles trabalham” com intuito eleitoreiro e hoje o que se vê neste
governo é no sentido de conseguir qualidade de vida
Esta área entrou no orçamento do programa, existe projeto para o local?
Não, está em estudo, mas eu garanto a você que existe uma grande vontade por
parte da Administração de realizar este projeto. Assim, dar melhor qualidade de vida
para aquele pessoal, especialmente aqueles “mini-comerciantes” dali.
Sendo uma área que ainda pertence à CDHU, gera algum problema para a
Prefeitura?
Não, agora todas as áreas remanescentes estão sendo passadas para a Prefeitura.
Todas as áreas remanescentes da CDHU hoje, serão da Prefeitura.
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Está acontecendo por que é lei? Esta lei transfere automaticamente,
independente do conjunto estar regularizado?
É sim, é uma lei, porque todas estas áreas têm sujeira lixo, etc, é mais do que direito
que as áreas sejam da Prefeitura.
Você sabe o número desta lei? Sabe se é Municipal, se é o Plano Diretor?
Eu não tenho conhecimento, não é Plano Diretor. Hoje quem tem feito esta
transferência de áreas e quem deve ter esta informação é a COHAB. Eu não tenho
conhecimento da lei, mas deve ser um projeto de lei.
Esta área está no orçamento do programa? Quais os próximos passos para
que este projeto se concretizar?
O governo atual está interessado em aproveitar tudo de bom que ficou do governo
passado. Uma das coisas boas é o orçamento participativo, que inclusive aqui em
São Paulo ganhou um prêmio. Nós ainda não temos uma diretriz definida do que
vamos aproveitar da gestão passada, estamos aguardando.
Então o orçamento participativo deve continuar?
Sim, talvez com outro nome, com algumas melhorias. A intenção deste governo é
trabalhar junto com a comunidade.
São pessoas ou representantes da comunidade, na Vila Silvia? Que grupos
são estes?
São entidades, grupos organizados da comunidade. São muitas associações
comunitárias e lideres que se preocupam em se organizar para poder reivindicar.
Não dá pra dar o nome porque são muitos ali. Os lideres comunitários são mais
atuantes do que as associações.
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Entrevista
Entrevista Eng. Rosana e Sr. Paulo
Coordenadoria de Projetos e Obras
06/2004
Quem executa a manutenção?
A Prefeitura faz manutenção quando ela reurbaniza a área pública, via de regra,
uma área pública municipal. Teríamos que levantar aqui no cadastro, mas esta área
é um remanescente da própria gleba da CDHU. Quando ela é Municipal, um
remanescente de desapropriação, um bico de terreno, se faz uma rua que faz curva
e forma aquela ponta de talude, então entra a Prefeitura e faz a reurbanização que é
colocar calçada, grama, arborização, banco, brinquedo e ai vai depender do projeto
e do que a Prefeitura dispõe. Neste caso a instalação é dela e a conservação
também vai ser dela, então, periodicamente, através de contratação de prestadores
de serviço, por que não tem como conservar com turma da casa, que a Prefeitura
não tem mais pernas pra isso, é feita a manutenção anual com mais atenção no
período de chuva do que no período de seca. O restante, inclusive há muita
demanda para a quadra, através de escola principalmente, a Prefeitura não faz este
atendimento, nem de conservação de quadras nem de áreas verdes, a menos que
seja um CDM e se mantiver convênio através da Secretaria de Esportes, caso
contrário, não.
Depois que o conjunto é regularizado ele passa para o Poder Público. Neste
caso a Prefeitura faz a manutenção?
Depende. Se for regularizado e ficar caracterizado que áreas remanescentes
passam a ser do Município, então sim. Neste caso específico, da V. Silvia, ela não é
pública, nem a quadra foi feita. Teria que ver o levantamento cadastral da área pelo
endereço. A Prefeitura vai lá e limpa, a pedido da população, principalmente onde há
acúmulo de lixo, entulho, rato, etc.
As áreas verdes que não são limpas ou conservadas acabam virando depósito de
lixo e vêm os problemas com pernilongos, insetos, a saúde. Estes problemas geram
demanda, onde a Prefeitura acaba indo e fazendo esta manutenção. Muitas vezes
terrenos particulares que estão cheios de multa por falta de muro, passeio e limpeza,
a Prefeitura acaba fazendo a limpeza no entrono porque dentro é responsabilidade
do proprietário. Lá é muito comum a CDHU quebrar o asfalto, ai começa empoçar
lama, crescer mato. Então surge esta demanda da nossa Coordenadoria da Saúde,
caso seja detectado um foco de contaminação ou dengue. Sempre esta solicitação
tem algum motivo, algo gera esta solicitação.
A população pede a manutenção? Pede projetos?
Principalmente pelo SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, pela central da
Prefeitura, pelo número 156 ou pela Praça de Atendimento.
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Há controle?
O Subprefeito deve receber estes relatórios, mas nós aqui não temos em mão estes
relatórios. O que eu posso é pinçar alguns assuntos que ficaram pendentes, mas o
relatório gerencial disto é com o Coordenador e o Subprefeito.
A manutenção consiste em que serviços? Como é feito o planejamento? Qual
a freqüência de manutenção?
Como é feita a conservação de áreas verdes da Penha: A Prefeitura está
urbanizando algumas coisas. Agora a prioridade é a urbanização; estamos fazendo
algumas praças, no caso são nove, que já iniciaram a urbanização.
O que seria a urbanização?
Ë você pegar um praça que não tem nada, você construir uma nova praça ou,
reforma de uma praça que já existe, desde o replantio de grama até a parte de
alvenaria.
Estas reformas acontecem de acordo com solicitação da população? Ou há um
planejamento?
O que define muito os locais é o orçamento participativo, foram feitas discussões ao
longo destes anos e os pontos principais começaram a ser executados, são no total
21 áreas verdes a serem implantadas na Subprefeitura Penha, das quais 9 estão
sendo implantadas, que mais trouxe esta solicitação foi o orçamento participativo ou
seja a própria população.
A população participa da elaboração do projeto?
Nestes que já foram fruto de discussão com a população, o projeto foi largamente
discutido, era divulgado o que seria feito na praça tal, para que a população
comparecesse. Eles viam o projeto mesmo, a explicação de arborização, se queriam
daquele jeito mesmo. Foi totalmente discutido com a população. Inclusive as
reformas foram discutidas mais do que a implantação, porque via de regra, preferem
a implantação, pois sempre há alguma coisa que vai agradar. Já a reforma pode
desagradar, pode trazer mais problema do que quando é uma coisa nova. A reforma
foi discutida uma a uma com a população.
Há invasões, problemas com comércio ambulante ou outros?
Especificamente de áreas verdes, não. Nós temos muitos problemas de invasão
numa área próxima dali que uma área pública, mas não é área verde.
Qual a freqüência de manutenção?
De reforma e de implantação depende sim de uma insistência da população, pois
são obras mais caras, dependem de um orçamento maior e de um consenso maior
da região. A conservação tem uma periodicidade mensal em período de chuva, onde
o mato cresce mais. A poda e a remoção atende mais solicitação, dependem menos
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de planejamento e mais de atender ao pedido. É claro que fazemos uma vistoria
periódica, principalmente quando se trata de poda que envolve fiação, pois ela
requer cuidados. É algo que precisa de atenção, em geral atende mais a pedidos
específicos que a uma programação pré estabelecidas.
Para o plantio de árvores, segue alguma orientação?
Tem um manual de normas e plantio de árvores, é uma portaria. Segue-se o manual.
Há pouco tempo foram colocadas algumas árvores...
“É, fui eu que coloquei, coloquei porque tava muito sem nada...” (Paulo).
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Entrevista
Sargento Damasceno
2ª. Companhia da Policia Militar
Data: 30/5/2004
Aspectos de Segurança
Nesta área há registros de ocorrências? De que tipo?
Sim, ocorrências de roubo de autos, a coletivos, a estabelecimentos comerciais,
indivíduos suspeitos e furtos em geral.
Quais as queixas mais constantes nesta região? Há um controle ou registro?
Qual?
As solicitações mais freqüentes são para acidentes de trânsito e em algumas
ocasiões, solicitações para averiguação de suspeito. Sim, há controle através de
confecção de BO/PM, BO/PC e relatório do serviço motorizado.
Como é feito o patrulhamento? Com que periodicidade?
Através de viatura do setor, viatura de força tática, bloqueios ou policiamento a pé, o
primeiro e o segundo diuturnamente.
Há contato com a população? Como se faz este contato? Já foi usada alguma
idéia?
Sim, indiretamente através do Conseg com as comunidades locais, ou em algumas
ocasiões no atendimento de ocorrências.
A manutenção da segurança é possível através de alguma ação da população?
Possivelmente sim. Seria muito importante que a população nos passasse
informações através do “Disque Denúncia”.
O que pode propiciar maior segurança em espaços públicos de lazer?
O usuário se conscientizar que aquele espaço é exclusivo para lazer e não para usar
drogas, depredar, pichar, etc.
Quanto à legislação, em relação às áreas de lazer existe algo específico como
a ronda escolar, por exemplo?
Não, existe apenas o policiamento normal.
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Há invasões, problemas com comércio ambulante e outros? Como a polícia
deve agir nestes casos?
Não. O que ocorre muito raramente são manifestações, onde a polícia identifica os
responsáveis e resolve pacificamente a situação.
Qual a área de atuação? Como é dividida?
A área de atuação da 2ª Cia do 2º Batalhão da Polícia Militar compreende o Jd.
Limoeiro, Jd. São Carlos, Jd. das Camélias, Jd. Pedro Nunes, Jd. Santana, Jd. da
Casa Pintada, União Vila Nova, Parque Cruzeiro e Vila Jacuí, Jd. Lapena, Vila Nair e
Vila Santa Inês.
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Entrevista
Entrevista Arq. Celina – desenvolve projetos, acompanha implantação das praças
e faz vistorias para gerência de implantação de áreas verdes.
DEPAVE – Santo André
04/07/05
Como é o plantio de áreas verdes, como se faz o projeto em Santo André?
Nós temos uma linguagem paisagística na cidade. Inicialmente olhamos se há uma
vegetação predominante no local, caso tenha, nós colocamos mais fazendo uma
massa de vegetação. Neste projeto que estou trabalhando, devido à grande
quantidade de entulho que colocam aqui, teremos que fazer uma adequação tanto
do espaço quanto da vegetação. Neste local estou vendo a vegetação que já existe,
mantendo e colocando algumas outras, com o cuidado de não criar esconderijos,
enfim fazer uma adaptação entre o espaço e a vegetação.
A vegetação funciona no intuito de trazer diversidade botânica para cidade, colocar
outras vegetações que são pouco utilizadas. Colocamos para as pessoas poderem
dizer: eu moro numa cidade bonita. É uma questão que até o ex-diretor falava, é
uma cidade botânica, todo espaço público é aberto, a pessoa pode sair e ver a
vegetação que está lá, não precisa ir ao Jardim Botânico pagar ingresso para ver a
vegetação. São vegetações que o morador de Santo André tem o privilégio de ver
em espaço público, canteiro, parque, etc. É uma linguagem adotada para a cidade
inteira.
Há quanto tempo foi adotada esta linguagem?
Foi há sete anos, com o diretor Henrique Zaneta, que adotou a idéia das vegetações
paras as pessoas poderem conhecer. Ele falava “nada contra as azaléias, tudo em
favor das outras”, porque as pessoas pensam muito em plantar azaléias e esquecem
das outras.
Para esta linguagem paisagística, vocês têm um manual de procedimentos ou
algo assim? Ou o Parque-Escola é responsável pelo plantio?
O DEPAVE é quem gerencia todos os parques da cidade, o Parque-Escola está
englobado no DEPAVE. O DEPAVE é o departamento que desenvolve os projetos
para a cidade inteira, de vegetação e paisagismo. No Parque-Escola, é uma escola
que foi reestruturada e onde colocando todas as espécies vegetais, para depois
expandirmos para os outros parques.
Vocês têm um manual de procedimentos?
Não, é uma linha de pensamento que tem sido adotada, desde a administração
anterior, mesmo tendo mudado o diretor. Assim todo mundo já sabe falar a mesma
linguagem: fazer calçadas curvas, micro bacias para retenção de águas pluviais, se
vai fazendo automaticamente.
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Gostaria que me falasse um pouco mais sobre o uso do entulho.
Quando a gente vai fazer a reformulação de uma praça, geralmente já existem
calçadas e canteiros. E a preocupação é a seguinte: se deixarmos a calçada mais
baixa que o canteiro, quando chove, a água não vai para o canteiro, vai para a
calçada, e as pessoas não tem por onde caminhar, então invertemos, elevamos a
calçada e no lugar que era canteiro fica mais baixo. Até 97 as praças eram todas
quadradinhas, depois da linha de pensamento criada pelo Henrique, passou a se
reformular o paisagismo de Santo André, elevando as calçadas, rebaixando os
canteiros e criando a micro bacias, quando vamos fazer a reformulação, retiramos as
calçadas, e com este entulho que resta das calçadas utilizamos ou para elevar a
calçada ou na última camada do canteiro. Assim, em cima deste entulho, vamos
colocando as outras camadas boas de terra para fazer o plantio o entulho serve para
fazer a drenagem da água de chuva. O entulho nos serve para isso, tanto nos
canteiros, como em campos de futebol em que se precisa refazer o gramado,
colocamos todo entulho das obras em baixo do campo.
Quanto à segurança, mudou algo neste aspecto depois desta reformulação
paisagística?
Vou te contar sobre os Centros Comunitários, que são junto com as EMEI e creches.
Estes locais eram todos murados, com muros de 4 m de altura e os moradores
próximos, pulavam o muro, e estes locais eram pontos de droga, vandalismo, etc,
depois que foram quebrados os muros e colocados alambrados. Isso mudou, as
pessoas que estão passando na rua sabem o que tem lá dentro e o que está
acontecendo. No começo as diretoras foram bem resistentes, achando que se já
entravam lá com o muro, imaginavam que iria piorar sem ele, mas depois disso (a
quebra do muro), ficou mais freqüentado e foi preciso fazer uma integração público –
privado, o que era para as crianças da EMEI era separado por alambrado, mas o
restante em volta, as sobras de terreno dentro destes Centros Comunitários
utilizamos, para fazer área de caminhada, para fazer ginástica, enfim para os
moradores locais. Então isso ajudou a diminuir o índice de criminalidade nestes
Centros Comunitários. No geral, em as praças teve alguns casos que as pessoas
não queriam, achando ter muita “molecada”, depois que foi implantada e colocada a
iluminação (lógico que não pode fazer praça sem iluminação), os moradores se
apropriaram da praça, a iluminação ajuda bastante para as pessoas utilizarem a
praça não só durante o dia mas também à noite, e há segurança para a população.
A manutenção da grama é mais cara que a vegetação que Santo André usa.
Que tipo de vegetação é mais usado pra diminuir custos?
São as herbáceas como a emerocalis, agapanto a trapoeraba, a grama amendoim,
amoréia.
Como é a estrutura de manutenção? É feita com que periodicidade? Aguarda
reclamação da população?
Os corredores principais de ligação da cidade como Santo André – São Bernardo,
Santo André - São Caetano e Santo André - Mauá, nestes corredores tem uma
periodicidade, que não sei precisar, mas eles tem prioridade de manutenção. Feitas
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todas estas áreas, as equipes se voltam para os bairros. Fica uma equipe em cada
bairro fazendo a manutenção das praças. A periodicidade eu não tenho como
informar.
A população faz pedidos constantemente?
Nestes quatro anos que estou aqui, a população pede por praças. Se estamos numa
praça trabalhando, eles vem e pedem para fazer uma outra perto da casa deles ou
cuidar de um outro canteiro. A gente tem um trabalho de mutirões, este ano tivemos
três grandes.
Como funcionam os mutirões?
A Prefeitura fornece os materiais necessários como hora de máquina, areia, pedra e
a população entra com a mão de obra. Estes mutirões acontecem nos finais de
semana.
Eles participam com alguma idéia para o projeto?
Eles só entram com a mão de obra, até pela questão da identidade, da linguagem
paisagística que a gente tem que acompanhar, até para não virar uma salada. Eles
têm uma assessoria nossa.
Como funciona a estrutura para cuidar das áreas verdes?
O DEPAVE faz em toda cidade, a gente tem uma Subprefeitura que cuida de
Paranapiacaba, mas é lá mesmo e eles que cuidam, aqui só o DEPAVE para o
primeiro e segundo Subdistritos.
(DEPAVE – Departamento de Parques e Áreas Verdes). Temos a Gerência de
Implantação de Áreas Verdes (praças e parques), a Gerência de Poda que trabalha
mensalmente em cada bairro, Gerência de Pré-fabricados que faz os brinquedos, os
bancos, os mobiliários urbanos da cidade, Gerência de Parques que cuida dos dez
parques da cidade.
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Entrevista
Capitão Marcelo
3ª Cia – Batalhão da Polícia Militar
Jun/2004
Aspectos de segurança
A segurança não é só policiamento ostensivo, é uma questão muito mais ampla,
passando por aspectos como infra-estrutura, lazer, educação. Um exemplo disto é
que tínhamos uma rua sem asfalto, com terreno vazio, onde se jogava entulho; com
o tempo, começaram a aumentar as reclamações da população com relação a
crimes no local. Com as reuniões do Conseg, conseguimos asfalto para a rua,
iluminação pública e localizamos o dono do terreno, para que este murasse o
mesmo. Foi o suficiente para que não houvesse mais nenhum registro de crimes.
Em qualquer local de lazer é preciso haver coordenação para que a utilização seja
racional e consciente do espaço, inserindo assim o hábito de bom uso na população.
É importante lembrar do trabalho voluntário. Quando as pessoas que “cuidam” do
local são voluntários, o trabalho é mais eficiente, pois o funcionário cumpre horário,
acabou o expediente ele vai embora, o voluntário, não, está ali perto sempre, porque
normalmente mora perto e não têm horários a cumprir, tomando as providências
necessárias em qualquer momento que ocorram problemas.
Nesta área, há registros de ocorrências? De que tipo?
No entorno, as ocorrências mais comuns são: elementos suspeitos, brigas de
vizinhos, agressões, uso e tráfego de entorpecentes.
Quais as queixas mais constantes, nesta região? Há um controle ou registro?
Qual?
Desejo de patrulhamento permanente por achar que isso dá segurança. Há outras
como ausências de bancos, lotéricas, já que nestes deslocamentos para outras
áreas por vezes ocorrem assaltos. Também se queixam da iluminação pública
deficiente, que possibilita assaltos a coletivos e a transeuntes em horário noturno, da
falta de infra-estrutura. O controle é feito pelo registro do BO. Na delegacia, pelo
Disque Denúncia e viatura.
Como é feito o patrulhamento? Com que periodicidade?
É feito por viaturas dos sub-setores, ronda escolar, com bicicletas, base comunitária
móvel (em pontos críticos, apoio de força tática e motocicletas 24 horas, se baseiam
pelas informações do Infocrim).
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Há contato com a população? Como se faz este contato? Já foi usada alguma
idéia?
Sim, através do Conseg, bases comunitárias móveis e bicicletas.
A manutenção da segurança é possível através de alguma ação da população?
Tem sido feita com a distribuição de panfletos informativos à população
O que pode propiciar maior segurança em espaços públicos de lazer?
Infra-estrutura do entorno, educação, conscientização na utilização, inclusive para
cuidar do espaço.
Prevenção ⇒ valorização do cidadão⇒ criança ⇒esporte
É preciso gerar um círculo virtuoso com patrocínio, envolvimento das comunidades e
dos órgãos públicos responsáveis por cada setor.
Quanto à legislação, em relação às áreas de lazer existe algo específico como
a ronda escolar, por exemplo?
Não há nada específico, mas as viaturas ficam alerta quando o espaço está em uso
buscando a segurança dos usuários e afastar qualquer elemento nocivo.
Há invasões, problemas com comércio ambulante ou outros? Como a polícia
deve agir nestes casos?
Não em termos de ocupação irregular, há invasões de adolescentes maiores,
quando não há coordenação do espaço, quando esta existe há respeito, mesmo
adolescentes com passagens em locais como a FEBEM, querem o direito de serem
crianças, nestes casos a polícia age como mediadora, buscando a harmonia dos
envolvidos.No comércio há eventuais desordens devido a venda de bebida alcoólica
e bares com música alta.
Qual a área de atuação? Como é dividida?
Busca-se uma atuação conjunta com as Subprefeituras para a solução de problemas
levantados pelo Conseg. No caso da divisão da PM, parte da 3ª Cia fica na
Subprefeitura Ermelino e parte na Subprefeitura Penha. A divisão é: o Batalhão é
dividido em Companhias, às vezes as áreas dos Distritos Policiais (DP), da Polícia
Civil, coincide com a da Companhia. Isto facilita a atuação.

169

Entrevista
Aspectos de Segurança _ - Dr. Gilmar Contrera
Delegado da 63ª. Delegacia da Polícia Civil
Junho /2004
Nesta área, há registros de ocorrências? De que tipo?
Sim, a maior parte de furto de veículos.
Quais as queixas mais constantes nesta região? Há um controle ou registro?
Qual?
Como disse, há furto de veículos, mas há também furtos no interior de ônibus, já que
a área é próxima ao Terminal AE Carvalho, o que eleva um pouco a estatística. O
registro é feito pelos Boletins de Ocorrência e estes vão para o Infocrim, onde
conseguimos analisar os locais de maior incidência de crimes, em que dias e
horários.
Como é feito o patrulhamento? Com que periodicidade?
Verificar com a PM.
Há contato com a população? Como se faz este contato? Já foi usada alguma
idéia?
Temos o Conseg.
A manutenção da segurança é possível através de alguma ação da população?
Verificar com a PM.
O que pode propiciar maior segurança em espaços públicos de lazer?
Participação e conhecimento das ações da policia.
Quanto à legislação, em relação às áreas de lazer, existe algo específico, como
a ronda escolar, por exemplo?
Não.
Há invasões, problemas com comércio ambulante ou outros? Como a polícia
deve agir nesses casos?
Não.
Qual a área de atuação? Como é dividida?
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Verificar com a PM. Para esclarecimento sobre o papel de cada polícia, verificar o
Artigo 144 da Constituição. A Guarda Civil Metropolitana (GCM): zela pelos bens
públicos municipais, não aborda pessoas na rua, só em caso de flagrante pode
prender (assim como qualquer cidadão). Polícia Civil - Polícia Judicial: quando o
crime já ocorreu e precisa se apurar os culpados. Policia Militar – policiamento
preventivo/ostensivo.
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Entrevista
Eng. Claudiomir
Fiscal de obras – Sistema Pri Engenharia
13/07/2005
Para a construção das quadras, havia projetos?
Tinha. Usávamos o projeto de quadras do FDE.
Nestes projetos havia detalhamento?
Tinha detalhes e dimensões das cestas de basquete, do vôlei, tinha detalhes
suficientes para executar.
Houve interferências de tubulação ou alguma outra?
Não. Eu fiquei pouco tempo nesta obra e neste período não foi levantada
nenhuma interferência.
Os materiais tinham algum tipo de garantia ou eram cadastrados no QUALIHAB?
Não, só o concreto que foi ensaiado. O restante nem tem no QUALIHAB.
A obra tinha canteiro?
Tinha, mas não era ali perto, era no V. Jacuí, que dá uns sete quilômetros do
local. Isso o escritório da gerenciadora, da construtora não tinha.
Quem fez a locação da obra?
A topografia da construtora. A nossa topografia, apenas conferiu a locação.
Houve necessidade de drenagem ou compactação do terreno?
Não, não precisava de drenagem e a compactação já estava feita.
Faltou verba nesta obra?
Eu não acompanhei toda a obra, mas enquanto eu estava lá, não.

Foi identificada alguma patologia além do recalque? E sobre o recalque o que está
sendo feito?
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Não. Que eu saiba, só foi isso, agora está com a CDHU, não sei o que está sendo
feito.
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Entrevista
Rosalvo Salgueiro
Presidente da Associação Terra de Deus, Terra de Todos
13/07/2005
Na época da construção do Cangaíba, o nome da Associação é Terra de Deus,
Terra de todos?
Não estava na Associação Terra de Deus, Terra de Todos, mas a Associação que
tocou o mutirão foi a Associação de Ajuda Mútua dos Sem Terra Urbanos do Jardim
Romano.
O Terra de Deus é uma Associação Mãe?
Isso. É uma Federação, ela congrega pessoas e associações, pessoas e entidades,
então o Terra de Deus é o que comumente se chama de Federação de Associações.
Qual o objetivo do Terra de Deus?
A promoção humana focada na questão da moradia popular, moradia digna para
todos, é porque se entende que a partir da moradia se irradia para outras coisas.
Moradia é a condição básica da cidadania, o endereço, até para a saúde mental é
importante.
Na região do Cangaíba como começou o movimento por moradia? Vem de uma
época anterior ao Cangaíba? O movimento Terra de Deus ou o movimento por
moradia?
O movimento Terra de Deus.
Na verdade a luta por moradia na cidade de São Paulo é antiga, dos Movimentos em
Defesa dos Favelados, O Movimento Unificado de Favelas, ali havia um
endeusamento da favela e nós nos colocávamos numa outra linha, a de achar que
favela não era solução, não era alternativa e havíamos de pensar em outros
projetos. Na Prefeitura de São Paulo havia um programa chamado FUNAPS, Fundo
de Atendimento a População Moradora em Habitação Subnormal, este fundo tinha
como função atender vítimas de enchentes, calamidades, daí o governo ajudava a
construir barracos, cedia vasos sanitários, no máximo colchões para as vítimas de
enchente, com a eleição de Mário Covas para Prefeito, na verdade era uma
nomeação para a Prefeitura, o Montoro foi eleito Governador e o Mário Covas foi
nomeado Prefeito. Daí o Mário Covas pegou este fundo, que era só para atender
calamidades e passou a fazer conjuntos habitacionais, estava dentro da Secretaria
de Bem Estar Social, ai já neste momento na década de 84, 85 começou a
reivindicação na região de Ermelino Matarazzo , onde está o Cangaíba. A CDHU já
havia feito na região do Cangaíba um conjunto de casas que fica na Rua Olho
d’Água do Borges, lá em cima, e a área toda já estava comprada pela CDHU. Em
84, nasceu na Zona Norte, um movimento a partir de uma ocupação que fizeram lá,
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que se chamou Movimento dos Filhos da Terra, o pessoal de São Miguel Paulista,
na época era Pastoral de direitos humanos, do qual eu participava, se juntou e
criamos o Movimento dos Filhos da Terra da Zona Leste. O pessoal da Zona Norte
veio e pediu pra gente mudar o nome, a gente mudou. Na década de 84 a 90 foi
toda uma luta para este FUNAPS avançar, avançou com a eleição da Erundina para
Prefeita, mas ela não conseguiu inaugurar nenhum mutirão que ela começou. Com a
eleição do Mário Covas, os movimentos organizados se uniram com ele entre o
primeiro e o segundo turno e, ele então assumiu um compromisso que faria 20 mil
unidades em sistema de mutirão, ele foi eleito, abriu um cadastro na CDHU e então
houve uma retomada do programa de mutirão, com o princípio do mutirão autogestionado, foi criado no Governo do Estado o Programa Paulista de Mutirão –
autogestão, ai então a CDHU saiu procurando onde havia áreas possíveis de serem
instalados os conjuntos, algumas ela comprava, algumas recebia da Prefeitura, e
assim foi. Nesta época a área do Guaianazes, que a gente conhece como Fazenda
do Carmo, tanto o Guaianazes A como o B, já existia, também tinha o Vila Silvia que
lá na CDHU chamam de Cangaíba A, Neste momento os movimentos estabelecem
toda uma disputa política interna, primeiro para conseguir o mutirão depois para ficar
melhor localizado e a gleba do Cangaíba era “a menina dos olhos”, majoritariamente
é o pessoal da CEP quem está lá , mas o Terra de Deus e o Consehab, também
tinham o mutirão lá. O processo é mais ou menos este, para se chegar ai, a luta do
movimento sem terra parte da organização popular para reivindicar moradia, a
moradia é o primeiro passo depois vem os equipamentos sociais como escola,
asfalto das ruas, equipamentos de saúde, etc.
O A16 em que ano começou e que ano terminou?
A conquista do Cangaíba A16 se deu em 1996, o início das obras se deu em 1997,
em 20 de novembro de 1997 começou com o primeiro bloco e no dia 31 de setembro
de 1999, a gente terminou.
Com relação à execução das obras quais principais problemas enfrentados
pela Associação?
Com relação a projetos não houve problema, tinha uma dificuldade grande com
relação a orçamento. O orçamento era e é uma coisa meio “chutada”, você trabalha
com um projeto e o orçamento é de um outro projeto, tem que se ir adaptando. Lá o
que eu acho que foi um dos maiores problemas que aconteceram, foi por parte da
CDHU, que se pode dizer um descaso, nós tivemos uma única visita da CDHU, do
técnico social, num mesmo dia as famílias foram aferidas, habilitadas e assinamos
os contratos, na véspera da inauguração foi que a gente conseguiu ter a primeira
documentação legal na relação dos mutirantes com a CDHU, nós mesmos fizemos
uma primeira habilitação preenchendo uns formulários que a CDHU mandou e com
isso que se trabalhou até o final do mutirão, então isso ficou muito a desejar. Do
ponto de vista do relacionamento com a autoridade da CDHU, a relação foi muito
boa, era o período do Goro Hama e do Edson Marques na Superintendência de
Mutirão, esta relação foi boa, o fluxo de recursos funcionava bem, tivemos alguns
problemas com a empresa que construiu os pré-moldados, que foi a Via Engenharia,
mas não foram grandes problemas, foram superados, a dificuldade maior foi uma
compatibilidade do andamento do que era o andamento do obra que os mutirantes
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faziam e a infra-estrutura, que terminou o mutirão, as pessoas vieram morar e ainda
não havia asfalto, não havia escola.
A população do Cangaíba veio de onde?
O Movimento Terra de Deus, Terra de Todos, na época, estava só na Zona Leste,
hoje está espalhado pela cidade inclusive, na Grande São Paulo. Nós temos um
sistema onde há uma Federação com várias associações, então cada vez que se
consegue um mutirão, procura-se atender à demanda de todas as associações. O
grupo lá tinha quatro origens: um grupo que vinha da Vila Mara, ligado ao Jd.
Romano, tinha um grupo que vinha da Tiradentes, um grupo que vinha da Penha e
um grupo que vinha do Sapopemba.
Como estas pessoas ficam sabendo que existe o mutirão?
O Movimento Terra de Deus, Terra de Todos, de modo organizado e com este nome
existe desde 1984, então já existe uma demanda, as pessoas vêm e nos procuram,
já fizemos vários conjuntos, de modo que muitos que estão aqui, no Guaianazes
B19, por exemplo, tem muitos que são filhos dos primeiros que entram no
movimento com a gente e alguns são até netos, que estão vindo para cá de modo
que estamos na segunda, terceira geração de mutirantes, este é um caminho. Outro
caminho, é que temos núcleos espalhados pela cidade, que estão em igrejas, em
associações, e, quando se tem uma demanda, que a gente pretende avançar,
levando em conta sempre a capacidade de mobilização do movimento, às vezes se
faz uma placa na porta da associação, dizendo que estão abertas as inscrições.
Como o movimento não cuida só de habitação, também atua na suplementação
alimentar, com distribuição de leite, cestas básicas, etc, nestas reuniões também se
fala disso, também como Federação a gente participa com outras federações, junto
à CDHU, ou seja temos vários caminhos, não tabulamos ainda, mas temos a
informação nas nossas fichas por que caminhos o cidadão chegou.
Os mutirantes se preocupam com áreas de lazer?
Acho que isso tem duas fases, no primeiro momento a pessoa chega muito
preocupada com habitação, ele aceita qualquer coisa que o tire da favela, do
barraco onde ele está morando. Quando ele começa a participar do mutirão ele
descobre que isto é uma coisa que não vai resolver o problema dele de imediato, a
proposta de mutirão quando o cidadão chega na associação e faz a inscrição ele
está entrando num projeto que vai demorar dois anos antes de construir, mais uns
dois anos de construção, é um período de quatro a cinco anos de trabalho, neste
período se trabalha estas pessoas. A gente tem uma reunião mensal e nestas
reuniões, além das informações que se dá para esta comunidade como está o
andamento da associação com o governo, o relacionamento com os outros
movimentos e coisas assim, damos também um pouco de informação de onde se
tenta levar em frente a idéia de que se tem de construir não só casas mas também a
cidadania. Aí a gente começa a mostra para este pessoal que não se pretendes
construir somente a casa para eles morarem, ao mesmo tempo, vamos mostrar que
ele tem a vizinhança e que vamos ter que discutir os equipamentos sociais como um
todo, quase sempre antes de terminar a construção dos empreendimentos, esta
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população que está sendo atendida já começou a reivindicar das autoridades as
outras questões como a saúde, e outras. Normalmente vem na seguinte ordem;
primeiro a escola de primeiro grau, a creche, o posto de saúde, só mais à frente, é
que se preocupa em reivindicar, espaços de lazer, como quadras e coisas assim, a
partir destas pressões que o movimento faz, a CDHU já vem projetando, às vezes
dentro do próprio conjunto (condomínio), uma quadra, e às vezes uma quadra que
serve vários conjuntos. Isso já é resultado de pressão da população, hoje a gente já
sente, nas lideranças, talvez ainda não nas pessoas que vão morar, uma
preocupação com a questão da ecologia. Nesta semana discutíamos com a COHAB,
que não se pode mais fazer projetos jogando o esgoto no primeiro curso d’água que
aparecer, a gente mesmo começa a reivindicar, quer a casa e o cuidado ecológico,
isso já é uma realidade das associações uma consciência maior das lideranças e
num segundo momento assumido pelos mutirantes.
Quando eles passam a ter consciência das necessidades do entorno também,
de que forma reivindicam?
Normalmente quando começam a discutir, e se tem uma demanda, por exemplo, e
ainda não se decidiu em que lugar eles vão morar, a partir da relação com a CDHU,
COHAB ou Caixa Econômica Federal se define, tem um projeto em tal lugar. O Terra
de Deus, Terra de Todos costuma informar em suas reuniões e tirar de cada grupo
aqueles que se interessam em ir para lá, sempre os que se interessam são em
número maior do que as unidades que se vai construir ali. Neste primeiro momento
as pessoas estão preocupadas em sair do aluguel, quando começam a construir,
começam a vir todo final de semana e começam a sentir as dificuldades do lugar
onde vão morar, no transporte coletivo e outros, ai a própria liderança costuma
estimular a reflexão sobre a região, a carência que existem de habitação, educação
saúde, segurança e assim por diante. Aqui, por exemplo, os próprios moradores,
estimulados pela coordenação, começam a discutir. Pensam: “vamos morar aqui,
mas cadê a creche?” As mães que estão aqui trabalhando tem crianças e estas
estão numa creche próximo de onde morar, a pessoa no começo não percebe, mas
quando começa a se imaginar no novo endereço começa a ver os problemas que
tem, então trazem para a associação, a gente discute e então começamos a
apresentar para a CDHU, aqui na região na gleba Guaianazes B, estamos
começando uma articulação para reunir três ou quatro pessoas, representantes de
cada um dos mutirões (fases que se tornarão condomínios), para fazer o que a
gente chama de comissão gestora, serão moradores que vão encaminhar as
reivindicações da região, por exemplo, transporte coletivo, os equipamentos sociais
e a segurança, que é um drama aqui na região, então o processo normalmente é
esse, a associação que está coordenando a construção ela funciona como um
agente estimulador para que a própria população que vem morar aqui, que
assumam a representação da reivindicação. Hoje já foi entregue uma pauta de
reivindicações já entregue à CDHU, que inclui estes equipamentos que estamos
comentando, o que não temos ainda formalizado é a eleição destes representantes
que vão estabelecer o diálogo com a CDHU.
Na época da Cangaíba, já era feito desta forma?
Isso aconteceu pela primeira vez, deste modo organizado, na Fazenda da Juta, lá se
criou uma comissão gestora que fez escolas, hoje já existe também no Cangaíba
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uma comissão gestora que ainda não “pegou” direito, tem pouca representação, mas
tem algumas pessoas muito ativas, inclusive nosso representante nesta comissão é
a Célia, que é sindica no Cangaíba A16.
Na época do Cangaíba, em relação ao lazer foi feita alguma solicitação? Foi
atendida ou não?
No Cangaíba dos primeiros conjuntos para os últimos conjuntos tem um período
muito grande de tempo. Nos primeiros não foi colocada, mas nos últimos foi, porque
já havia toda a juventude que foi morar ali, que tinha problemas graves, neste setor.
Ali ao lado do Cangaíba tem uma linha de trem, os garotos dali, cruzavam a linha
para ir jogar futebol do outro lado, nós tivemos uma morte, morreu na linha do trem,
por falta de área de lazer. Houve toda uma discussão com a CDHU, havia áreas à
disposição, a CDHU então, fez um plano para todos os conjuntos, onde seriam
construídas mil quadras poliesportivas, que servem para basquete, vôlei, futebol de
salão e ali no Cangaíba foram construídas duas quadras, uma do lado da outra, bem
próximo ao Cangaíba A16, esta proposta veio logo depois do acidente com o rapaz,
o pessoal pressionou a CDHU. Por articulação do pessoal do Cangaíba A16, estão
construindo dentro do condomínio uma quadra, então tem aquelas duas que
atendem ao conjunto e agora, onde há espaço estão construindo dentro do
condomínio.
A quadra atinge apenas certo grupo de pessoas e faixas etárias. Você ao longo
do seu trabalho com a CDHU, viu alguma preocupação deste tipo?
Não só a CDHU, mas o poder público se move a partir da pressão da comunidade
organizada, vão atendendo a partir da reivindicação que vai surgindo, vez ou outra
tem lá um funcionário, ou uma autoridade preocupada, que pensa na frente, mas por
enquanto tem sido assim. Os conjuntos têm uma construção que chamam de CAC,
eu pessoalmente não gosto da planta que a construção tem, pois ela não atende as
necessidades, ao invés de ser um grande salão com algumas salas e banheiros para
atender assembléias de população, não, é uma construção esquisita com algumas
salinhas muito pequenas, de modo que não atendem. Quase sempre este CAC
(Centro de Apoio Comunitário), depois que a população muda para o conjunto os
moradores desmancham o CAC e fazem um salão, este salão funciona como
espaço para festas, aniversários, mesmo como para bailes e celebrações da vida,
inclusive religiosas, costuma servir para isso. Outra coisa que o pessoal faz é
empinar pipa nas ruas da região, mas realmente não há um trabalho voltado para a
terceira idade, as áreas de lazer não estão ainda trabalhadas, acaba o lazer se
inserindo dentro do que existe na região, e como do poder público existe pouca
coisa que não seja campinho de futebol, ou quadra, a população acaba tendo seu
lazer assistindo televisão ou indo ao “bailões” que tem na região, os forrós,
sertanejos.
Não houve incentivo, por parte da CDHU, com relação ao lazer, ao que parece,
é no sentido contrário que as ações acontecem?
Tem sido assim, por exemplo, agora estamos aqui na gleba Guaianazes B, ao lado
de um remanescente de Mata Atlântica muito importante, ainda tem animais
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importantes ai, e as favelas estão entrando dentro da mata, é a primeira vez que
vejo a favela entrando e derrubando a mata. Já fizemos reuniões com a CDHU, já
discutimos sobre isso, para pensar sistemas de preservação, e até agora a CDHU
não engrenou uma discussão neste sentido, imagino que nos próximos conjuntos ela
terá esta preocupação, já que ela sempre vai atrás da reivindicação que a população
vem fazendo. Eu nem sei se dá pra ser diferente, mas o fato é que tem sido assim.
Permanece algum vinculo do Terra de Deus como o Cangaíba, como é a
relação com a Associação depois da entrega da obra.? Continua orientando no
sentido de promover melhorias e conseguir equipamentos sociais, ou não?
Este é um dado interessante, que a maioria dos mutirões, quando chega próximo do
fim já está uma relação desgastada. A coordenação começa a exigir muito, o mutirão
tem que trabalhar, não é um programa assistencialista e cada um tem que contribuir
com a sua participação, e, principalmente quando vai se aproximando do final do
mutirão o sujeito resolve não cumprir mais o regulamento, e acaba sendo cortado,
isso gera dramas, isso acaba gerando situações em que quem construiu não pode
voltar porque não tem muito boa relação. Com o Terra de Deus temos conseguido
levar esta relação a bom termo, com o Cangaíba, nós ainda participamos, temos
ainda uma boa relação com o pessoal , é claro que existem aqueles que não
gostam, mas por enquanto para se ter uma idéia, lá no Cangaíba, já aconteceram
cinco eleições de síndicos e todos os síndicos que o movimento apoiou ganhou a
eleição com uma margem de votos muito boa, do tipo 170 a 10. A nossa participação
tem sido boa, temos conseguido trabalhar, mas quase sempre é assim, o grupo que
ficou, a comunidade que ficou tem que tocar e a gente continua ajudando, por
exemplo, no relacionamento com a CDHU, o Terra de Deus tem um bom
relacionamento com a CDHU, os novos que chegam precisam tocar e a gente vai
fazer outros conjuntos.
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Entrevista
Arq. Marcos Feitosa Lima
CEP (Central de Entidades Populares) -Assessoria Técnica
14/08/2005
Você atua no Cangaíba desde o inicio das obras de mutirão nesta região.
Gostaria que me falasse como têm sido tratadas as áreas de lazer, por parte da
CDHU, nos conjuntos, desde a fase A2, quando você começou aqui, se você
percebeu alguma melhoria ou não.
O mutirão teve várias fases. Na maior parte dos empreendimentos, os projetos da
CDHU tentavam ocupar o máximo possível de áreas para os prédios, tanto que
antigamente, por exigência do corpo de bombeiros, eram 4 andares, depois quando
diminuíram a altura do pé direito, de forma que o bombeiro aprovasse, acabou
aumentando para 5 pavimentos, só aumentou a quantidade de pessoas no
empreendimento, mas as áreas continuaram pequenas. Aqui em São Paulo, não
temos muita área mesmo, todos os empreendimentos seguem aquela legislação
padrão, onde o estacionamento, também é só o que lei exige, nunca se destina mais
do que aquilo.
Nas áreas de lazer, no começo, nós não tínhamos nenhum empreendimento com,
por exemplo, uma quadra interna. Nesta época, tínhamos algumas áreas internas
para lazer, mas, por conta de alguma obrigação da legislação, como alguma árvore
ou conjunto de árvores que não poderiam ser removidas, que ó caso do Cangaíba
A3, este espaço acabou sendo perdido e não teve o uso da comunidade.
Algumas áreas, como o Encosta Norte, não tinham espaço nem mesmo para lazer,
ficava na beirada de uma encosta. O E8 só tinha o espaço dos prédios e do
estacionamento, assim como o E9 e o E7 também. Até que daria para ter um espaço
pequeno para playground, por exemplo, mas naquele momento não era projetada
nem uma quadra. Na área da Fazenda do Carmo, em Guaianazes, havia algumas
quadras ao redor da gleba. Lá tinha 844 unidades, eram vários condomínios e entre
eles, se não me engano, havia 6 quadras, mas foram executadas muito depois que a
obra foi entregue. Algumas áreas aqui no Cangaíba, que tinham espaço destinado
para quadra, foram entregues em 97 e 98, mas só agora estão sendo executadas. É
o caso do Cangaíba A16, como é uma gleba grande, tem várias áreas destinadas
para lazer e área verde e áreas institucionais.
No caso das áreas abertas ao público, aqui no Cangaíba, têm um campo de futebol,
duas quadras. Acho que no projeto original havia quiosques, um salão comunitário e
playground, mas não foi executado nada disso. Nas áreas A17, A18 e A19, que a
gente está executando agora, há espaço para quadra, internamente, e que seria
exclusivo dos moradores do empreendimento, apesar de que temos alguns
problemas aqui: como o estacionamento é reduzido, estão pleiteando uma troca, em
vez de fazer uma quadra, aumentar o estacionamento. Ao longo dos anos houve
muitas alterações, inclusive no próprio programa de mutirão, no inicio a preocupação
era nula quanto à área de lazer interna, somente o que se exigia na gleba.
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Como as glebas são muito grandes, vamos supor que se tenha um total de duas,
três mil unidades, mas começará com duzentas aqui, mais duzentas, trezentas,
muito devagar. Então a implantação e a efetivação da doação das áreas ou repasse
das áreas para a Prefeitura é um processo longo e só é implantada alguma área de
lazer quando as pessoas já estão morando. Hoje, ha maior preocupação com isso,
normalmente é destinada alguma área, especialmente quadras.
Na quadra, normalmente são os maiores que ficam brincando. A família que tem
criança pequena gostaria de ter um espaço mais reservado para crianças, mas há o
inconveniente de que as área que sobram são entre as janelas e a divisa, só ali para
implantar. Então começa a discussão sobre a localização: “mas tem que ser ai,
porque o barulho vai me incomodar”. Resumindo, hoje, há uma preocupação maior
com área de lazer, mas ainda é bastante precária.
Os moradores preferem, em alguns casos, não ter a quadra para não ter
incômodos?
Eu percebo aqui, neste empreendimento, que houve uma preocupação com isto na
implantação. No A17, a quadra fica entre dois blocos de prédios, mas está voltada
para a fachada cega do prédio, porque assim, se as crianças não brincam na
quadra, acabam brincado no estacionamento que fica vazio durante a semana e
este, está de frente para as janelas. No caso do A17 houve esta preocupação. No
A18 existe o estacionamento entre a quadra e os prédios. No A19 também, já é mais
próximo dos prédios, mas está num canto isolado do empreendimento. Como você
não tem já na implantação uma área destinada para playground, depois a própria
comunidade vai implantar. Então surge aquela discussão: “tem que ser aí porque
este é melhor lugar” e a resposta “é porque não é o seu apartamento”, a menos que
pessoa tenha filhos pequenos, acaba dando mais condição para esta implantação,
mas eles preferem ter o estacionamento ao espaço de lazer, até por conta da
dificuldade de convivência mesmo, a gente ouve este tipo de conversa: “quem vai
jogar ai é só marmanjo e as crianças mesmo não vão ter espaço”.
Ao longo do mutirão vocês conversam com as pessoas sobre o que vai ser
feito, em termos de lazer?
No programa de mutirão da CDHU não é repassada para a Associação a execução
dos condominiais. Normalmente, recebemos só os projetos dos prédios para
executar, e muitas vezes só tem a implantação e os condomínios, o que não é certo,
mas acabam sendo desenvolvidos ao longo da obra. Tem empreendimento que nem
tomamos conhecimento do que vai acontecer a não ser o estacionamento, que já é
definido logo na implantação, se ali vai ser uma contenção de talude, se a drenagem
vai para aquele local ou não. Em alguns empreendimentos, nem ficamos sabendo,
só quando é executado pela empreiteira na fase final de obra, então fica difícil
discutirmos com os moradores exatamente o que vai ser, a não ser que já tenha no
orçamento, como um centro de apoio ao condomínio, aí temos o modelo que vamos
executar. No caso do Itaim Paulista, havia quatro condomínios e só um deles tinha
quadra. Teve uma discussão com o setor de projetos da CDHU e eles prometeram
que executariam algumas quadras num espaço de lazer que tem em frente ao
empreendimento, a obra foi entregue e até agora não foi executada nenhuma
quadra e, inclusive, aquela única quadra que havia, foi onde construíram um canteiro
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de obras, e agora está tendo um convênio com a Prefeitura para a utilização do
prédio para funcionar uma creche. Em geral, as quadras só são construídas bem
depois que as pessoas estão morando, até então ficam sem nenhum espaço de
lazer, a não ser escorregar no barranco (risos).
A assessoria tem algum trabalho com relação à conscientização dos futuros
moradores a respeito das necessidades de sistemas de lazer?
No caso da CDHU, a Assessoria tem uma série de regras e procedimentos para
fazer com a associação. Como não aparece este item no orçamento, acabamos não
fazendo. Existem as discussões, mas depende muito do grupo, que já quer saber
logo no início da obra e tem grupo que só quer saber quando estarão ocupando a
obra.
Há empreendimentos em que há condições de implantar um sistema de lazer
interno, como o caso do A17, A18 e A19. Temos uma área com duas quadras e um
campo de futebol do lado. É um espaço para a comunidade que daria para ser
utilizado por eles, como já tem a quadra interna, em projeto, esta discussão de ter
playground, um quiosque, depende muito do empreendimento.
No Encosta Norte, por exemplo, não havia condições de implantar os
estacionamento, tivemos que fazer um aterro que não foi previsto. Neste tipo de
empreendimento, para ter um espaço de lazer, quadra, por exemplo, que não
caberia lá, ou para fazer um playground, teríamos que perder espaço de
estacionamento. E aí é uma discussão grande com os moradores, porque já é pouco
estacionamento. O conceito é o vindo de lá dos anos 60, por aí, onde não tem vaga
para todo mundo e hoje quase todo mundo tem carro, e os que não tem hoje por
causa do aluguel, em breve vai poder ter, porque o valor da prestação da CDHU é
ainda baixo, e o Brasil tem este conceito que se tem que ter um carro.
No caso da COHAB, como o projeto foi todo desenvolvido também pela assessoria
técnica, houve discussão sobre isso, inclusive da posição. Tínhamos várias opções
no terreno. Na própria implantação você já vai destinando bolsões onde vai poder ter
o estacionamento e onde vai ter um espaço um pouco mais distante do prédio para
o lazer. Então entra as discussões do tipo se coloca ou não algum equipamento ou
deixa só o espaço. Dentro do condomínio, às vezes eles acham que precisam ter
espaço para guardar alguma ferramenta que dentro do prédio não dá, e nem no
CAC. No caso da CDHU, o CAC ainda é grande. Nestes projetos, para baratear
acaba sendo quase que uma cobertura, então às vezes se discute se é melhor fazer
um coberto para guardar bicicletas, ferramentas, cortador de grama do que colocar
os brinquedos. E isso não acontece só nos empreendimentos da CDHU e COHAB,
conhecemos alguns condomínios que fazem a mesma coisa, acaba sobrando algum
cantinho perdido, só pra dizer que tem o espaço de lazer.
A assessoria procura, vai à CDHU em busca de alguma área de lazer ou só
quando ela conhece a destinação que acontece esta procura?
Na experiência que tivemos no Itaim, sobre as quadras, fizemos contato com eles,
na época eles falaram que fariam, mas não executaram. Não é procedimento padrão
nosso a solicitação de áreas de lazer. Parece que é assim, o grupo é grande e a
gente está sempre visando à viabilidade do empreendimento, e a discussão que a
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CDHU tem com a associação, tudo que você vai pedir não entra como um serviço
extra, é preciso ver se dá para executar. Este item acaba ficando pra depois. O
grupo do mutirão é um grupo mais organizado, durante a obra tem as reuniões
periódicas, todo mundo participa. Uma discussão que está sempre em evidência é
que você vai mudar de um local para outro, então onde os filhos vão estudar?
Quando não tem escola, a Assessoria, a parte do social, verifica o entorno, conversa
com o diretor da escola próxima ou com a Secretaria de Educação para ver se vai
comportar o grupo. No Conjunto Irmã Lucinda, da COHAB, foi passada uma lista de
quantas vagas tinha em cada escola, naquele caso contemplava todo o grupo. Então
se entende que aquele grupo organizado poderia fazer um investimento e criar o
equipamento de lazer, pela nossa assessoria não temos esta prática, nem mesmo
de buscar um espaço de lazer melhor, quando você tem a quadra imagina-se que ali
vai ter um espaço.
O Padre Ticão e o Neto falam sempre sobre a continuidade da idéia do mutirão, e
não apenas conseguir a casa e fechar a porta, esquecendo o companheiro que
ajudou a construir tudo, é continuar se unindo mais. Aqui tem o dia de solidariedade
onde quem não conseguiu a casa vem e doa um dia de trabalho, para colaborar.
Conhecemos alguns mutirantes que até hoje aparecem para trazer informação que
está abrindo vaga na creche ou algum serviço público novo, que tem na região, para
nos passar.
Na maioria das nossas obras, os canteiros ficam para uso da comunidade. Isso gera
muita briga, mas dá muito resultado também os tornando úteis para a comunidade.
Depende um pouco do momento político, às vezes se chega a fazer os acordos e
depois muda a gestão e acaba não dando em nada. É o caso de Guaianazes. Até
entre os moradores e a CDHU.
No caso da Fazenda do Carmo, quando terminou, no canteiro havia várias salas e
ficou funcionando, surgiram grupo de teatro, alfabetização e creche. O Programa
Saúde da Família seria implantado ali, com as Irmãs Marcelinas. Acabou ocorrendo
um atrito com o pessoal da CDHU que usava ali para fazer a fiscalização de obras e
estes grupos, e ,enfim o programa acabou não acontecendo.
Depois que termina a obra a Assessoria não tem mais contato com as
pessoas?
O mutirão é vivo. Quanto mais obra você entrega, percebe que as experiências são
diferentes. Até devido ao chamado pós-ocupação, acabamos ficando alguns meses
depois da entrega da obra, para solucionar alguns problemas, embora não
recebamos por isso durante ou após a obra, pois não somos construtoras.
A obra acaba ficando para ser entregue no melhor momento político e acabam
ocorrendo as ligações de água e luz um ou dois dias antes da inauguração e
acabam ocorrendo problemas que precisam de solução.
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Entrevista
Dalcides da Silva Neto
Presidente da Associação CEP - Central de Entidades Populares
14/08/2005
Qual é o nome da associação?
CEP – Central de Entidades Populares
A CEP é uma associação Mãe?
É uma entidade mãe que agrega todos os filiados. Toda vez que formamos um
conjunto, nós tiramos as famílias do movimento e se cria uma associação e a CEP é
uma entidade que agrega estas associações.
Qual o objetivo da CEP?
Construir habitação para pessoas de baixa renda. Quando criamos o movimento
falava-se muito de uma política de habitação, em mutirão, mas não falavam em autogestão. De 1988 pra cá, começou uma discussão sobre auto-gestão, onde a própria
associação recebe os recursos para gerir. A associação tem o poder de comprar o
material, organizar as pessoas e construir habitação em larga escala. Quando
tivemos a idéia de criar a CEP foi com este intuito. Quando chegou um certo
momento, também vimos a necessidade da CEP dar assistência, e ter uma
assessoria, não podia mais ser só movimento, sem técnicos: engenheiro, arquiteto,
assistente social, sociólogo, e as pessoas também que dessem uma base para as
pessoas se prepararem. Então, hoje, temos a CEP Movimento e a CEP Assessoria
que cuida do lado técnico das obras.
Elas são ligadas ou são independentes?
Elas são independentes. A CEP Assessoria cuida somente da parte técnica e a
Associação é quem cuida das pessoas. Nos últimos 5 ou 6 anos, nós fizemos uns
contratos só com a CDHU, fora os da Prefeitura, então nosso trabalho tem sido
neste sentido, de criar uma política de habitação para as pessoas que não
conseguem, pelo modo tradicional, ir ao banco e obter recurso para construir
habitação. Então estas pessoas terminam vindo para o movimento e afiliam-se à
CEP para que possamos conseguir este financiamento e brigar com nossos
governos para obter o dinheiro para construir e só pagar depois que elas vão morar.
No Estado de São Paulo, temos o privilégio que o Governo destina 1 % do ICMS
para habitação e isso termina ajudando. Temos tido uma briga grande para que a
nossa proposta fosse lei, porque às vezes você tem um governo que, se estão do
lado do povo, as coisas avançam, e quando estão contra, termina andando para
trás. Queremos que isso se torne lei, não importa o governo que for, para que o
mutirão com auto-gestão possa ter continuidade. Inclusive no Estado de São Paulo
há uma lei que diz que, dos recursos para habitação, pelo menos dez por cento tem
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que ir para o mutirão com auto-gestão, o que é um avanço e que é uma proposta do
movimento.
Como funciona a lei do 1% do ICMS?
A lei de 1% do ICMS foi aprovada quando Quércia era Governador de São Paulo, foi
uma lei de iniciativa do executivo, que logo se começou a questionar porque não se
pode vincular receita à despesa, até entraram na justiça, mas foi se perdendo a cada
instância e essa lei deixou de existir, ela era inconstitucional. Hoje o Governo do
Estado, todo ano, joga um por cento do orçamento para habitação, porque o
governo tem interesse em dar continuidade a esta política de habitação.
E se mudar o governo? Ou não houver interesse?
Se não tiver mais interesse, ele tira do orçamento, não aprovando e acaba esta
política de habitação pelo Estado, com estes recursos destinados pelo Estado.
Quando começou o movimento por moradia na região do Cangaíba? Esta é a
obra mais antiga da CEP?
Nós iniciamos com a Prefeitura, nos conjuntos no Barro Branco, Baltazar Cisneiros,
Rio das Pedras, Lírios do Itaim, isso em 1989, nós começamos lá. Quando a Luiza
Erundina foi Prefeita de São Paulo, foi um dos melhores momentos em termos de
mutirão por auto-gestão. Houve um avanço muito grande. Ela foi eleita em 1988, e
em 1989 ela esteve no movimento e assumiu um compromisso conosco de que
iríamos construir mil unidades de mutirão auto-gestão. Então ali nós criamos a CEP.
Nesta época, era o Quércia Governador, havia verba, mas era maioria parte
empreitada global. Em 1990 ou 1991 nós conseguimos as primeiras 160 (cento e
sessenta) unidades aqui no Cangaíba. Aqui é uma gleba enorme e só aqui, nós já
construímos 1.480 unidades. Foi um compromisso com o Fleury essas 160
unidades, depois em outro momento recebemos mais 404 unidades. Quando entrou
o Covas, assinamos mais 300, depois mais 180, mais 180, mais 256 e depois, com
o Geraldo Alckmin, mais 308 unidades. São ao todo 1480 mais 308, são 1788
unidades.
Você lembra o período em que foi implantada cada fase ou a seqüência de
implantação?
Seguindo o código determinado pela CDHU o A2 foi o primeiro, em 1993. Em
seguida o A3, depois ao mesmo tempo o A6 e A7, em seguida o A12, A13 e A4/A9.
Quais os principais problemas com relação à execução das obras?
Não tivemos muitas dificuldades porque aqui a região tem toda infra-estrutura.
Quando viemos pra cá, muita gente não queria. Só havia umas duas fases feitas por
construtora, não tinha mais nada. Nós não tivemos grandes dificuldades. É claro que
no começo havia inexperiência, que com o tempo vamos nos aprimorando, mas não
tivemos grandes dificuldades.
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Como as pessoas ficam sabendo do programa de mutirão?
Nós temos uma organização da igreja que se chama Movimento Sem Terra da Leste
2, que é uma divisão da cidade, feita pela igreja. Esta divisão pega dez bairros da
nossa região. Nós temos quarenta e uma comunidades, onde temos reuniões que
são dentro da Igreja Católica. O nosso movimento tem um padre, Tição, que é
responsável pela Pastoral da Moradia na nossa região. Então as pessoas vão à
missa e se informam que podem participar das reuniões. A partir daí as pessoas se
integram ao nosso movimento. Este ano celebramos 21 anos de luta por moradia
aqui na região, também nós temos um critério que se chama solidariedade. As
pessoas que entram no movimento, para sabermos se querem dar continuidade,
elas têm que doar, uma vez por mês, um dia de trabalho no mutirão, não é onde ela
vai morar, ela tem que doar para os outros, para ver se é isso mesmo que ela quer,
e se ela quer, vai dar continuidade, se não, nem aparece mais no mutirão. Nós
temos reuniões toda quarta feira em São Miguel, que chamamos de reunião
regional, onde se reúnem estes dez bairros e os coordenadores das comunidades
para discutir diversos assuntos e estas informações voltam para a comunidade. Este
é tipo de comunicação que fazemos durante estes vinte e um anos, com exceção da
última quarta feira que as reuniões acontecem nos setores. Nós temos Cangaíba,
Ponte Rasa, Artur Alvim, Vila Esperança, Cidade Líder, Itaquera, Guaianazes, Itaim
Paulista, São Miguel e Ermelino Matarazzo. Então, são estas reuniões que
chamamos reuniões das comunidades de bairro, onde as pessoas se reúnem, vêem
o mutirão, vêem o trabalho, que é um movimento sério, que existe a Associação,
porque existe também muita gente por aí fazendo “picaretagem” , extorquindo as
pessoas, cobrando dinheiro e dizendo que elas vão “pegar a chave”, aqui brincamos
dizendo que elas não vão “pegar a chave”, porque nós damos o apartamento,
quando as pessoas participam e conquistam o direito a sua moradia.
Durante o processo de trabalho, os mutirantes se preocupam com as áreas de
lazer?
Com esta questão de áreas de lazer nós temos uma grande preocupação. Se nós
olharmos as áreas da CDHU (isto é uma crítica até do ponto de vista construtivo), o
pessoal não se preocupa muito com as áreas de lazer. Existem as áreas, mas existe
também uma questão do ponto de vista do Governo, porque é o Governo do Estado
quem constrói, e quem teria que fazer as áreas de lazer seria a Prefeitura.
Normalmente, o que tem acontecido é que o Governo do Estado é de um partido e a
Prefeitura é de outro, então fica aquela briga ao passar as áreas de lazer, porque as
áreas de uso comum normalmente quem faz? Então existe uma guerra enorme. Ao
longo destes anos, temos a oportunidade de ver o mesmo partido administrando a
cidade e o Estado. Espero que nesta nova fase sejam construídos estes espaços
comuns que são de interesse da população. Costumo dizer que o cidadão não é
municipal, estadual ou federal, apenas é cidadão. E é aí o que se deixa a desejar,
porque, às vezes, há muitas áreas livres que seriam destinadas a áreas verdes, uma
praça, uma escola, uma creche, mas o Estado não passa para a Prefeitura. Quando
fosse construir um conjunto, já deveria ter um levantamento do entorno para saber
qual a necessidade daquele conjunto, e qual a capacidade daquela região receber
essas pessoas, não há esta preocupação.
Há uma pergunta que viemos fazendo: a política de habitação no Brasil deveria ser
coordenada por um órgão só? Poderia ser, por exemplo, o Município, porque o
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poder local é de mais fácil acesso. Aqui há esta dificuldade, o Estado construindo, a
Prefeitura construindo e o Governo Federal construindo, e nenhum dá satisfação
para o outro. Então jogam estas pessoas lá e não se preocupam com o bem estar
destas pessoas e nós vamos ter muitos problemas. O Cangaíba tem muitas áreas
que eram destinadas a áreas de lazer, no entanto, todas abandonadas porque não
foi montada a infra-estrutura; o que era destinado a campo de futebol, para quadra e
tudo mais, os poucos que foram feitos terminaram abandonados. Ás vezes, a CDHU
faz a quadra e na hora de inaugurar entrega a chave para qualquer um e não
procura a comunidade organizada. Termina tirando o poder da comunidade
organizada que está disposta a desenvolver um trabalho. E este espaço é um direito
para todos. Há conjuntos que têm quadras, estes deveriam ter uma agenda
organizada, com dias para cada grupo jogar, o que não tem acontecido. Isso sem
falar nas áreas comerciais, não tem nada destinado, ou melhor, não tem nada
construído, as áreas destinadas acabam ocupadas por ocupações desorganizadas e
terminam não tendo comércio, as pessoas precisam ir longe, e aquelas ocupações
viram “botecos” e terminam não contribuindo para a organização da cidade.
Você acha que as pessoas não conhecem o lazer, ou apenas não se importam
em procurar a Associação?
Elas não têm consciência, estas pessoas vêm de vários bairros da cidade, às vezes
até discutimos isso, mas para eles o primeiro passo é a moradia e depois vêm as
outras coisas, transporte, escola, creche. Temos tido uma luta muito grande aqui
pela questão da creche, da escola, da EMEI, mas estas outras coisas, uma praça,
um campo de futebol, a área de lazer, tem-se deixado a desejar. Então o Estado
constrói muito, mas não se preocupa com estas pessoas, às vezes deixa o espaço
que termina sendo ocupado e vira esta briga, porque é área municipal e o Estado
não tira as pessoas, nem a Prefeitura, fica aquele jogo de empurra, várias áreas
livres destinadas para lazer. O que precisa é realmente implantar estas áreas de
lazer, termina ficando estes locais sem os equipamentos.
A CEP já fez alguma proposta com relação ao lazer para a CDHU?
Nós temos feito pedidos ora na CDHU ora na Prefeitura para que sejam construídos
estes espaços realmente. Nós temos tido muita dificuldade com relação a isto, pois
quando é Municipal, o Estado não pode construir, quando é do Estado, a Prefeitura
usa o mesmo argumento, que eles não receberam as áreas. Aqui, no Cangaíba,
temos feito uma gestão para que as áreas do Estado fossem passadas para a
Prefeitura e estamos acompanhando para que este projeto seja implantado ainda.
A CEP fez parte do Orçamento Participativo na administração passada (Marta
Suplicy)?
Não, nós participamos do Conselho Municipal de Habitação, temos a Marilei, que foi
nossa conselheira e foi a mais votada da cidade com 14.624, teve mais voto que
muito vereador na cidade. Este outro Conselho ou Orçamento Participativo, não foi
bem dirigido, temos críticas especialmente aos CEUS, não somos contra o CEU,
mas contra a forma que ele é feito, quem pegou CEU pegou, quem não pegou ficou
no inferno. Achávamos que este dinheiro fosse pulverizado na cidade para construir
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muito mais espaços, porque tem região que não tem creche ou EMEI, e o CEU foi
dirigido para regiões que comportasse, não foi dentro de uma demanda da
população. Então se fazia assim: há um terreno que dá para construir o CÉU, então
faziam lá. Se iniciou com 14 milhões e terminou com mais de 20 milhões, e com 1
milhão se constrói uma boa creche, uma boa EMEI. Se com cada CEU que foi feito
você pulverizasse a cidade com creches e EMEI, além de gerar mais renda na
cidade na própria construção, com as pessoas que são envolvidas, se poderia
construir em vários bairros ao invés de deixar na mão de algumas empreiteiras e
assim poderia realmente fazer uma revolução nesta área.
Após a entrega das obras permanece algum vínculo da Associação com os
moradores?
Todas as obras que nós entregamos, no término criam um condomínio e
entregamos. Nós não temos condição de ficar e dar continuidade com este pessoal,
mas quando os moradores precisam de algum apoio, nos procuram e damos
assessoria. Nós falamos: “Agora vocês têm que lutar pelas coisas daqui pra frente,
transporte, educação, saúde e assim por diante”. Existe um vínculo sim, embora as
pessoas não estejam obrigadas a continuar conosco, e são poucas as que dão
continuidade, a maioria termina se acomodando, conseguindo sua casa, vai no
máximo cuidar do seu condomínio.
É dada alguma orientação com referência aos caminhos a percorrer para que
se consigam estes equipamentos?
Sim, não só quando entregam a obra, mas ao longo dela vamos fazendo este
processo, tentando esclarecer as pessoas, fazendo lutas específicas. Quando há
uma área destinada a uma creche ou escola, já vamos conscientizando as pessoas
a lutarem para que aquilo se viabilize, então criamos o condomínio e as pessoas
tocam sua vida.
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Entrevista
Fernanda
Subprefeitura São Miguel
Depto. de Manutenção
Data: 12/5/2004
A população não se une para pedir o que precisa. Uma poda de árvore, limpeza de
boca-de-lobo. Nem sempre temos a equipe, mas quando temos, fazemos o possível
para atender aos pedidos.
O engenheiro preocupa-se com a obra e o arquiteto preocupa-se com as pessoas,
com a beleza.
O bairro de São Miguel é muito carente, carente de áreas verdes. Quando a
população encontra uma área, toma conta. Itaquera tem o SESC, o Parque do
Carmo e São Miguel tem o quê?
No fim, cada Administração investe em um setor, como obras, saúde, educação. É
importante investir no lazer, porque assim gera uma criança saudável, um adulto
bem resolvido e um idoso feliz.

189

Entrevista
Arq. Marina
Subprefeitura São Miguel
Depto de Manutenção
Data:12/5/2004
Quem executa a manutenção?
Uma empresa terceirizada, contratada pela Prefeitura.
Que informações esse profissional recebe? São suficientes? Falta algo? O
quê?
A lei diz que um engenheiro agrônomo deve acompanhar todas as podas, mas isso
não é possível; nem toda Subprefeitura tem um engenheiro agrônomo. As podas
acabam sendo feitas de acordo com as solicitações da população, que pede, porque
a árvore está fazendo sombra à noite, pois a iluminação pública é alta, para evitar
vandalismo.
São feitas reformas? Com que periodicidade?
São feitas, mas a periodicidade não é constante. O ideal seria um planejamento com
levantamento de necessidades, estudo para plantio, limpeza, um rodízio de
atendimento, etc. Mas a estrutura não permite, pois a verba não é constante.
Atendemos, com mais freqüência, limpeza em terrenos próximos a escolas, pois as
professoras ligam solicitando.
Há contato com a população? Como se faz esse contato? Já foi usada alguma
idéia?
A população pede pelo Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC). Vamos
atendendo na medida do possível.
Há um controle das solicitações? É possível saber que tipo de solicitação é
feito com mais freqüência?
Há um controle, mas não é possível identificar com clareza o motivo. Por exemplo, a
poda de árvore é pedida, em geral, pela segurança. No entanto, no pedido, só se
identifica a poda.
A manutenção consiste em que serviços? Como é feito o planejamento? Qual
a freqüência de manutenção?
Idem à terceira anterior.
A população pede a manutenção? Pede projetos?
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O que a Prefeitura pensa, em termos de conceitos? O que pretende quanto à
legislação? Em relação às áreas de lazer, como se pensa e como se destinam
essas áreas?
Há invasões, problemas com comércio ambulante, ou outros?
Sempre há problemas. Nesta área, não sei porque ainda não tivemos. Onde há
pessoas circulando, sempre há ambulantes. Interessante como não descobriram
este lugar ainda.
No que se refere à segurança, quem cuida?
É melhor verificar com a GCM. Mas tenho a impressão de que não há problemas por
lá, pois um assaltante busca as pessoas em seus momentos vulneráveis, quando
uma pessoa está correndo, ela é capaz de agredir o assaltante.

191

Entrevista
Aspectos do usuário – Entrevista com Alunos da Escola
Turma: 5 A
Idade: 11 anos
Número de alunos: 21
Vocês gostam de vir aqui?
Gostamos.
O que vocês fazem aqui? Do que mais gostam?
Jogar futebol, basquete, vôlei.
O que fazem pelo caminho?
Conversamos.
Por que é ruim quando não vêm para cá?
Porque na escola o espaço é pequeno e lá é maior.
Alguém mora aqui perto ou nos conjuntos da CDHU? Quantos?
Três moram. São moradores de conjunto.
Alguém vem para cá no final de semana? E durante a semana? Quantos? O
que fazem aqui?
Vamos em turma do condomínio. Jogamos futebol e vôlei.
Se não vêm e moram perto, por que não freqüentam?
A mãe não deixa.
O que vocês fazem no fim de semana?
Vamos ao parque ecológico, igreja, jogamos videogame (16), futebol, pipa, vôlei,
andamos de bicicleta, skate, carrinho de rolimã, queima.
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O que gostam mais de fazer (brincadeiras)? Onde costumam brincar?
Andar de skate na praça da Avenida Paranaguá (distante 3 km), em uma rua perto
do condomínio.
Se você pudesse falar com alguém da CDHU, o que você pediria para melhorar
neste local? (cada um dá uma sugestão).
Pintar o chão, arrumar o gol, colocar cobertura ou tela para aparar as bolas, arrumar
o portão, colocar rede nas traves de futebol e cestas de basquete.
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Entrevista
Aspectos do usuário – entrevista com alunos da escola
Turma: 5 B
Idade: 11 anos
Número de alunos: 21
Vocês gostam de vir aqui?
Sim, porque jogamos bola. Na escola não tem quadra, lá (na escola) é barro,
quando chove tem lama.
O que vocês fazem aqui? O que mais gostam?
Jogar futebol, basquete, vôlei.
O que fazem pelo caminho?
Por que é ruim quando não vêm pra cá?
Ficamos bravos, porque na escola é ruim, é pequeno.
Alguém mora aqui perto ou nos conjuntos da CDHU? (quantos)
Nenhum morador de conjunto.
Alguém vem pra cá no final de semana ou durante a semana? Quantos? O que
faz aqui?
Um deles vem com o pessoal da rua onde mora.
Se não vem e mora perto, porque não freqüenta?
O que vocês fazem no fim de semana?
Jogar basquete, conversar, jogar videogame (cinco), vôlei, futebol e queima.
O que gostam mais de fazer (brincadeiras)? Onde costumam fazer?
Em casa, na rua, no condomínio.
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Se você pudesse falar com alguém da CDHU o que você pediria para melhorar
neste local? (cada um dá uma sugestão)
Pintura no piso, cobertura ou tela para aparar as bolas, arrumar o portão, colocar
rede nas traves de futebol e cestas de basquete.
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Entrevista
Aspectos do usuário – entrevista com alunos da escola
Turma: 5 C
Idade: 11 anos
Número de alunos: 21
Vocês gostam de vir aqui?
Nunca foram na quadra, gostariam de ir.
O que vocês fazem aqui? O que mais gostam?
O que fazem pelo caminho?
Por que é ruim quando não vêm pra cá?
Alguém mora aqui perto ou nos conjuntos da CDHU? (quantos)
Três moram em conjuntos da CDHU.
Alguém vem pra cá no final de semana ou durante a semana? Quantos? O que
faz aqui?
Um deles vem com o pessoal da rua onde mora e porque não tem quadra no
condomínio.
Se não vem e mora perto, por que não freqüenta?
A mãe não permite, por ser longe; outro, a mãe tem medo dos freqüentadores
(traficantes).
O que vocês fazem no fim de semana?
Jogar futebol, vôlei, basquete, empinar pipa (no campo ao lado da quadra), ir ao
shopping (jogos eletrônicos), dançar, jogar videogame (17).
O que gostam mais de fazer (brincadeiras)? Onde costumam fazer?
Em casa, na rua, no condomínio, no estacionamento desativado.
Se você pudesse falar com alguém da CDHU, o que você pediria para melhorar
neste local? (cada um dá uma sugestão)
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Retirar o lixo, oferecer bola, ter segurança, principalmente no final de semana,
colocar rede nas traves de futebol.
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Entrevista
Aspectos do usuário – entrevista com alunos da escola
Turma: 5 D
Idade: 11 anos
Número de alunos: 28
Vocês gostam de vir aqui?
Porque aqui é grande, é melhor porque tem quadra, na escola é cheio de areia e
barro quando chove.
O que vocês fazem aqui? O que mais gostam?
Jogamos futebol, vôlei, tênis.
O que fazem pelo caminho?
Vêm conversando, fofocando.
Por que é ruim quando não vêm pra cá?
Na escola é muito pequeno.
Alguém mora aqui perto ou nos conjuntos da CDHU? Quantos?
Seis moram em conjuntos da CDHU.
Alguém vem para cá no final de semana ou durante a semana? Quantos? O
que faz aqui?
Dois vêm com amigos, um vem com o pai.
Se não vêm e moram perto, por que não freqüentam?
Alguns adultos não deixam jogar; um não vem por não ter companhia.
O que vocês fazem no fim de semana?
Brincamos de esconde-esconde, jogamos futebol, pega-pega, videogame (15), vôlei.
O que gostam mais de fazer (brincadeiras)? Onde costumam fazer?
No condomínio, tem uma quadra (A14), os vizinhos pulam o muro para jogar.
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Se você pudesse falar com alguém da CDHU, o que você pediria para melhorar
neste local? (cada um dá uma sugestão)
Rede no gol, na cesta de basquete, pintura no chão, arrumar a grade quebrada,
proteção no teto para não passar a bola, um cesto para colocar lixo.
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Entrevista
Aspectos do usuário – entrevista com alunos da escola
Turma: 5 E
Idade: 11 anos
Número de alunos: 32
Vocês gostam de vir aqui?
Gostamos. Porque lá é muito...
O que vocês fazem aqui? O que mais gostam?
Jogar futebol, basquete. O espaço.
O que fazem pelo caminho?
Vão conversando.
Por que é ruim quando não vêm pra cá?
Porque na escola é muito pequeno.
Alguém mora aqui perto ou nos conjuntos da CDHU? (quantos)
Três moram em conjuntos da CDHU.
Alguém vem para cá no final de semana ou durante a semana? Quantos? O
que faz aqui?
Não, apenas um que vem com o pai, que trabalha no mutirão em frente.
Se não vêm e moram perto, por que não freqüentam?
A mãe não permite, por ser longe.
O que vocês fazem no fim de semana?
Futebol, SESC, parque ecológico, vôlei, fica em casa, videogame (cinco), televisão,
viajar, clube (piscina), empinar pipa, bolinha de gude, jogar bola, basquete.
O que gostam mais de fazer (brincadeiras)? Onde costumam fazer?
Na rua, na praça.
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Se você pudesse falar com alguém da CDHU, o que você pediria para melhorar
neste local? (cada um dá uma sugestão)
Arrumar o piso, aumentar a quadra, arrumar os portões, cobrir a quadra para dias de
chuva, rede na cesta de basquete e nas traves de futebol, paredes, uma quadra de
vôlei.
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Entrevista
Arq. Marcos
CDHU - Participou da elaboração de projeto do Conjunto Vila Silvia
Junho/2004
Como foi a elaboração do projeto?
A gleba do Cangaíba teve um processo fragmentado, de início, para fase 1 a 4. Foi
feito um projeto como um todo, houve o início da primeira parte durante o tempo que
a CDHU fazia só algumas etapas do projeto. Não havia muita verba. Neste
momento, houve uma desfiguração do terreno; foi feita uma remoção de terra muito
acentuada, por isso temos um talude bastante acentuado que faz uma espécie de
limite do terreno. Aquilo era uma meia encosta que teve um corte por que alguém
que autorizou a retirada de terra dali, eu não sei quem. Houve um segundo momento
de projeção e um final com todas as áreas remanescentes. No fim, completou-se o
conjunto urbanístico do Cangaíba. A etapa do projeto do sistema de lazer, onde há o
campo de futebol, a quadra, foi terceirizada. Chamamos um escritório, contamos
quais eram as nossas intenções e ele fez o projeto. O projeto de paisagismo tem
sido, de maneira geral, terceirizado. Dependendo do técnico, chama-se o escritório,
fala-se o que pretende ou até mesmo deixa-se totalmente a critério do escritório.
Eles entram em contato com a população?
Não, neste caso específico já tinha uma parte do conjunto implantado, é mais uma
coisa da concepção do técnico que está aqui. É evidente que há um conjunto de
fatores que vão se somando. Havia uma proposta de quadras que foram locadas
onde elas estão hoje por conta de um programa específico. Tínhamos que fazer a
quadra e não havia a terraplanagem pronta para colocar onde originalmente havia
sido previsto, então tiramos de onde seria a quadra e colocamos onde estão hoje,
por uma circunstância de problemas políticos.
Que dados a pessoa que projeta recebe?
Tradicionalmente a CDHU não projetava as áreas de lazer nestes conjuntos, fazia as
edificações, projetava o condomínio e parava por ai. Com o passar do tempo, a
demanda da população tem aumentado, às vezes do DPRN, então passamos a
fazer um projeto para áreas de lazer. Isso depende, varia conjunto para conjunto,
estamos tentando criar um procedimento interno dos técnicos e para os escritórios
contratados. Nós não temos um paisagista na equipe, um entende um pouco mais,
outro menos. Alguns técnicos deixam totalmente por conta do escritório que fará a
obra ou colocará algo que pretende fazer: uma quadra, campo de futebol, pista de
skate ou algo assim. O escritório pode receber as diretrizes que o projetista do
conjunto pensou, a parte técnica, o projeto de terraplanagem que tenha sido
modificado ou levantamento cadastral da área.
Muitas vezes o escritório que faz o paisagismo é o que fez o projeto executivo de
urbanismo e terraplanagem, isso é comum.
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De maneira geral, a CDHU não mexe nas áreas de lazer. Ela faz plantio em rua,
condominiais, às vezes ela pode fazer recuperação de áreas. Quando é uma área
verde, depende das circunstâncias, porque a área verde vem em geral depois de
tudo. Se há associações organizadas, elas “arrancam” da CDHU a área.
Particularmente neste, do Cangaíba, tínhamos previsto o campo na parte de cima
(Rua Novo Oriente do Piauí) e uma série de quadras lá em baixo. Quando começou
a terraplanagem, ficou muito alto, então, colocamos as quadras na frente. Não
deveriam estar em nível, mas estão. Deveriam estar um poço mais baixo para
conseguirmos abaixar tudo.
No local do campo de futebol não havia nada. A população contou que foram
máquinas fazer a terraplanagem para o campo. Foi a CDHU que fez?
Foi a CDHU. Havia desde o inicio a idéia de fazer um campo de futebol ali, mas
nunca foi feito, então, recebemos uma oferta de terra, pudemos então limpar e fazer
um aterro, apesar de não ser da melhor qualidade. Isso fazia parte de um programa
do final do Governo Covas, que implantava as quadras nos conjuntos.
Chegou a haver uma lei, um convênio com alguma Secretaria?
Foi criado um programa pelo Estado que chegou a conclusão de que se precisa nos
conjuntos habitacionais, a idéia não das “casinhas”, mas um local para habitar. A
CDHU tem um convênio com o FDE. Ela informa ao FDE, quando está construindo,
onde é o conjunto, o prazo previsto de entrega e onde é o terreno destinado à
escola. Há uma articulação entre CDHU e FDE. No caso das quadras não foi assim,
foi feito a posteriori, chegou-se a esta conclusão depois. Chegou junto com a idéia
de ”academia cidadã” que algumas associações iam dar aula, algo assim. As outras
quadras ficaram muito soltas, não ficaram vinculadas a nenhuma associação, então
é uma quadra lá no meio do nada, não pertence a ninguém. Há conjuntos em que
isto funciona e conjuntos em que não funciona porque vira de alguém.
Este convênio, há alguma informação de quando foi feito?É um programa?
Este programa ocorreu em mais ou menos em 2002. No portal da CDHU, você
encontra entrega de quadras em conjuntos até no interior, não é exclusivo da
Grande São Paulo. Houve um grande número de implantação de quadras em vários
conjuntos da CDHU.
Encerrou-se este programa?
Este programa foi paralisado e não foi retomado ainda, mas a idéia é implantar
novas quadras. Agora se pretende colocar sob a guarda de alguma associação que
esteja ligada às áreas institucionais, para poder fazer uma espécie de administração,
para não ficar tão ao “Deus dará”, sem manutenção. Quando se vincula a uma área
institucional, se consegue a guarda da quadra.
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Além do Eng. Sergio Hidalgo, você é o primeiro que fala deste programa.
Existe um convênio, um documento que explique este programa?
Não sei se existe um documento, mas é uma prerrogativa nossa. A CDHU resolveu
implantar em vários conjuntos e foi o que foi feito tem no Cangaíba, Embu, Campo
Limpo A, Campo Limpo C, Guaianazes.
Se a elaboração do projeto é terceirizada, quem analisa o projeto?
A Superintendência de Projetos é dividida em cinco gerências, três gerências de
produção de projetos, que além de projetar, faz a gestão de projetos contratados, e
três com o mesmo perfil, com arquiteto, engenheiro, etc. Todo Estado é dividido
geograficamente em três partes, e a Grande São Paulo também. Então cada gerente
é responsável por uma região geográfica do Estado e da Grande São Paulo
também. Há uma Gerência de Edificação, uma de Construção e a Gerencia de
Produção de Projetos, que faz a parte de urbanismo. Ela solicita o contrato e o
contrato chega pra a gente, e os arquitetos não são paisagistas, mas são
suficientemente qualificados para fazer esta análise do projeto de paisagismo,
principalmente do ponto de vista macro. Procuramos utilizar plantas simples, nada
muito exótico até porque é mais caro.
Quando é feito o projeto, não se discute com a população, mas alguém vai até
o local?
Sim, principalmente na Grande São Paulo. No interior, o procedimento é um pouco
diferente, visitamos a gleba algumas vezes, virgem, intocada. Depois, durante a
obra, caso se detecte alguma vegetação significativa. No projeto se procura
resguardar ou até localizar a área verde nesta área de vegetação significativa, tanto
porque sabemos que a Prefeitura e o DPRN vão colocar isso como diretriz. Às
vezes, acontece de encontrar uma área com eucaliptos, entre nada, e cria-se uma
ambientação para este local. O paisagismo é a última coisa. O gestor (arquiteto que
cuida do projeto, é autor do projeto básico ou gerenciou o projeto executivo e de
concepção) vai à obra e quem faz o projeto (escritório contratado) também, porque
exigimos um relatório de vistoria, especificamente o de paisagismo. Como é a ultima
coisa, a área pode ter sofrido alguma interferência. Tem sido solicitado, pelo DPRN,
um relatório que traga identificação das espécies, quando é o caso.
A concepção do projeto depende do profissional que faz a gestão ou há uma
diretriz pra isso?
Não. Estamos atravessando um momento em que na CDHU, a área de projetos,
está fazendo uma revisão dos seus procedimentos, ampliando a parte de
paisagismo no seu manual de uma forma significativa. Porque sentimos que 95%
dos projetos de paisagismo são feitos no próprio escritório, por um escritório de
arquitetura, mas não por um escritório de paisagismo, então queremos criar um
manual de orientação para este escritório, algo básico, orientando até mesmo a
escolha das espécies, e a parte de urbanismo está sofrendo uma revisão na parte
de detalhes externos. Por exemplo, dentro do condomínio há edificações anexas,
como abrigos de gás, centro de medição, portaria, e algumas destas coisas não
estão definidas em projeto ainda.
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No projeto do Cangaíba há muitas escadas na área condominial. Não seria
melhor rampa?
Aqui passamos por algumas fases. A CDHU tem um corpo de técnicos fixos; quando
há uma demanda grande de trabalho, há uma contratação de prestadores de
serviços. Nem sempre é possível administrar tecnicamente até onde você pretende ir
com o projeto. Temos uma quantidade de coisas e às vezes não há tempo para
chegar tanto no detalhe, como isso. Em alguns condomínios do Cangaíba, foi
implantada uma quadra no prolongamento do estacionamento. Os projetos da CDHU
eram feitos com prédios de 4 pavimentos, que passaram a ser em 5 pavimentos na
gestão Covas,. Muitas vezes, não houve este acréscimo na mesma proporção, até
porque a Prefeitura admite uma vaga para cada três apartamentos e a CDHU
trabalha costumeiramente com uma vaga para dois apartamentos. Então, apesar do
aumento do número de unidades, o estacionamento continuava sendo suficiente
dentro da questão da legislação. Quando a CDHU começou a aceitar o
estacionamento 1 para 3, que internamente não aceitava, começou a implantar
quadras ou destinar áreas para quadras. No A15, fizemos um desnível entre a área
de estacionamento e a área reservada para a quadra, que é uma forma de tentar
garantir a área, mas se o mutuário entender que é preferível o estacionamento em
vez da quadra, vai ser estacionamento. Alguns conjuntos implantaram a quadra.
E quanto à legislação?
Trabalhamos para atender as normas da Eletropaulo e das concessionárias de
energia quanto a questões de tamanho de árvores ou de arborização na caçada. O
projeto fica sob a responsabilidade do escritório, e ele tem que atender estas
demandas e diretrizes. Não lembro nada específico, mas atendemos a legislação.
A legislação restringe a criação?
Não me recordo de ter ocorrido, isto foi de alguém da equipe, se lamentar sobre a
legislação ter cerceado a criatividade. A não ser quando se deve fazer a
recuperação de área de proteção de córrego. Porque tem uma vegetação específica,
de recuperação de mata ciliar, mas não que cerceei.
Depois de implantado o conjunto, nos poucos casos em que foi implantada a
área de lazer, a gerência vai até lá para ver como ficou, como a população está
usando?
Para quem faz o projeto executivo, depois que entregou, assunto encerrado. Quem
faz a gestão acaba carregando o empreendimento ao longo do tempo. O social,
entrega para a população e como a CDHU não faz o projeto da área verde, a
população começa a pedir melhorias, e o gestor fica responsável por estas
demandas e você carrega o projeto ao longo da sua vida na CDHU.
O produto final (o projeto) tem detalhamento, memorial descritivo?
Como as áreas verdes tinham sido demandadas principalmente pela questão do
DPRN, a CDHU não fazia este tipo de coisa. Não havia detalhes para estes
equipamentos, então usávamos o padrão do FDE ou padrão comercial. A CDHU não
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tem o detalhamento deste de coisa, circunstancialmente estamos tentando criar um
conjunto de detalhes para isso.
Agora que está havendo demanda para isso, por exemplo, no Campo Limpo A, há
uma área de lazer que tem um campo de futebol, muito semelhante ao Cangaíba.
Implantamos numa das extremidades do campo uma quadra, e começou a ter uma
demanda tão grande, que a associação conseguiu um programa com a Ana Mozer,
que tem uma ONG que vai levar o ensino de vôlei no local, para isso foi preciso que
a quadra fosse coberta e se construísse um vestiário. Essa área gerou um
paisagismo em torno desta quadra, então colocaram umas árvores, mesas para
jogar xadrez, bancos de madeiras, e assim foi se criando uma ambientação. As
áreas verdes não admitem edificação, então neste caso, foi preciso tornar esta área
institucional para poder construir as edificações. Como não tinha sido aprovado
ainda, eu consegui. É preciso ter uma área institucional próxima ou anexa para
resolver este tipo de situação em que se precisa construir edificações.
O conjunto gera uma série de demandas de creche, escola, posto de saúde, mas
também há o entorno. Como trabalhamos na periferia, há um entorno muito carente
deste tipo de equipamento. Não é objetivo da CDHU resolver o problema do entorno,
mas como ela vai agravar a situação, procura-se atenuar isto, o que fazemos é
reservar ou destinar a isto.
As Secretarias responsáveis pela construção dos equipamentos são
informadas pela CDHU da implantação do conjunto e qual a destinação da
área?
Sim e não. A FED é informada, a Prefeitura é quem vai determinar o uso de cada
área. Quando faço o projeto, crio áreas institucionais de determinadas áreas,
prevendo o uso eventual, mas não tenho, nem posso criar o uso de determinada
área para determinado uso. Quando o projeto é aprovado, estas áreas institucionais
passam a ser gestão da Prefeitura. O Conjunto Cangaíba é um conjunto antigo que
existe sem estar aprovado, mas a CDHU não quer fazer mais este tipo de coisa que
aconteceu.
Os conjuntos que não estão aprovados são a maioria, não é isso?
Sim, os aprovados em geral são assim. No caso do Cangaíba, foram feitas as
diretrizes preliminares e a CDHU começou a construir o projeto. Depois de
construído, a Prefeitura começa a perceber a demanda, mas a Prefeitura não é uma
figura única, são várias Secretarias.
A HIS fala da implantação de praças com 1.500 m2, isso quer dizer implantar de
fato?
Não quer dizer reservado para isso. Há um conjunto de especificações e dimensões
e tem que ser uma área utilizável.
A regularização acontece, em geral depois da implantação?
Sim.
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Há legislação Estadual?
A legislação nova remete aos Planos Diretores Municipais, que decidem se precisa
de área institucional. O que a CDHU tem feito é trabalhar dentro do plano urbanístico
dentro da Lei 6766 (alterada), dentro da legislação mais restritiva, no caso é a do
Município de São Paulo.
Então no processo de aprovação, o conjunto só passa para o Município depois
que ele foi aprovado?
Sim, o que não impede o Município de pedir uma seção de uso, por exemplo. Ainda
é de inteira de responsabilidade da CDHU, mas algumas áreas institucionais já
foram cedidas para algumas instituições que queriam trabalhar, fazer creche. Não
haveria problema desde que a Prefeitura se disponibilizasse para cuidar destas
áreas. Inclusive pela primeira vez, foi feito todo um mapeamento das áreas verdes
de todos os conjuntos e foram entregues, ou seja, independente da aprovação
destes conjuntos, a Prefeitura já está solicitando para fazer a gestão destas áreas.
No interior ocorre com maior freqüência.
Quais os processos de aprovação?
Pedimos as diretrizes da Prefeitura, fazemos a concepção. Volta para a Prefeitura
para aprovação e depois vem o GRAPROHAB e vai à Prefeitura novamente para
aprovação final. Os conjuntos antigos atropelaram algumas fases deste processo.
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ANEXO B – Tabelas
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Tabela 07 - Domicílios Localizados em Favelas, Cômodos e Improvisados
Município de São Paulo (1991-2000)
Localização
Em Favela
Em Cômodo
Improvisados

1991

2000

155.191
24.168
5.870

207.160
42.246
11.456

Fonte: FUNDAÇÃO SEADE/IBGE, 2000

Tabela 08 - Taxas de Desemprego Total - Município de São Paulo (1995-2004)
Meses

1995

1997

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Taxa Média
Anual

12,4

14,8

17,9

16,1

16,1

17,9

18,7

(1)
19,7

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

11,1
11,7
12,0
12,6
12,6
12,2
12,2
12,1
12,9
12,8
13,1
12,6

13,0
13,1
14,0
14,8
14,4
14,3
14,3
14,8
15,2
15,4
15,9
15,7

16,3
17,7
18,6
18,8
18,5
18,4
18,7
18,3
18,2
17,4
17,2
16,2

16,1
15,9
16,6
17,2
17,6
17,5
17,5
16,5
15,8
14,5
14,5
14,3

14,4
15,1
15,5
16,5
16,2
16,0
15,5
15,9
16,6
17,0
16,5
16,3

16,5
17,8
18,5
19,0
18,3
17,5
16,8
17,0
18,0
18,2
18,1
17,7

17,9
18,6
18,9
19,5
19,5
19,4
18,7
18,5
18,8
18,7
18,2
17,8

18,1
19,1
20,4
20,5
19,7
...
...
...
...
...
...
...

Fonte: SEADE,2005
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Tabela 09 - Equipamentos culturais, por tipo, segundo subprefeituras e distritos do
município de São Paulo (2002).
Casas
de
Cultura

Subprefeituras e Distritos

Salas de
Teatro

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

235

121

12

33

72

35

9
9
12
9
3
11
11
3
3
1
1
16
14
2
-

2
2
2
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
-

20
15
4
1
5
1
4
-

1
1
2
1
1
1
1
-

Aricanduva
Aricanduva
Carrão
Vila Formosa
Butantã
Butantã
Morumbi
Raposo Tavares
Rio Pequeno
Vila Sônia
Campo Limpo
Campo Limpo
Capão Redondo
Vila Andrade
Casa Verde/Cachoeirinha
Cachoeirinha
Casa Verde
Limão
Cidade Ademar
Cidade Ademar
Pedreira
Cidade Tiradentes
Cidade Tiradentes
Ermelino Matarazzo
Ermelino Matarazzo
Ponte Rasa
Freguesia/Brasilândia
Brasilândia
Freguesia do Ó
Guaianases
Guaianases
Lajeado
Ipiranga
Cursino
Ipiranga
Sacomã
Itaim Paulista
Itaim Paulista
Vila Curuçá
Itaquera
Cidade Líder
Itaquera
José Bonifácio
Parque do Carmo
Jabaquara

Centros
Culturais

Espaços
e
Oficinas
Culturais

Salas de
Cinema

Museus
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Subprefeituras e Distritos
Jabaquara
Lapa
Barra Funda
Jaguará
Jaguaré
Lapa
Perdizes
Vila Leopoldina
M' Boi Mirim
Jardim Ângela
Jardim São Luís
Mooca
Água Rasa
Belém
Brás
Mooca
Pari
Tatuapé
Parelheiros
Marsilac
Parelheiros
Penha
Artur Alvim
Cangaiba
Penha
Vila Matilde
Perus
Anhanguera
Perus
Pinheiros
Alto de Pinheiros
Itaim Bibi
Jardim Paulista
Pinheiros
Pirituba
Jaraguá
Pirituba
São Domingos
Santana/Tucuruvi
Mandaqui
Santana
Tucuruvi
Santo Amaro
Campo Belo
Campo Grande
Santo Amaro
São Mateus
Iguatemi
São Mateus
São Rafael

Salas de
Cinema

Salas de
Teatro

10
4
2
3
1
4
4
18
10
8
3
3
40
7
13
6
14
1
1
25
21
4
-

9
1
7
1
6
3
1
2
3
1
1
1
14
1
5
4
4
2
2
7
7
-

Casas
de
Cultura
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

Centros
Culturais
4
1
2
1
1
1
1
1
8
1
2
5
1
1
-

Museus
5
2
1
2
3
1
2
1
1
8
5
3
5
1
3
1
-

Espaços
e
Oficinas
Culturais
2
2
1
1
7
1
3
3
3
1
1
1
-
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Subprefeituras e Distritos
São Miguel
Jardim Helena
São Miguel
Vila Jacuí
Sé
Bela Vista
Bom Retiro
Cambuci
Consolação
Liberdade
República
Santa Cecília
Sé
Socorro
Cidade Dutra
Grajaú
Socorro
Tremembé/Jaçanã
Jaçanã
Tremembé
Vila Maria/Vila Guilherme
Vila Guilherme
Vila Maria
Vila Medeiros
Vila Mariana
Moema
Saúde
Vila Mariana
Vila Prudente/Sapopemba
São Lucas
Sapopemba
Vila Prudente

Salas de
Cinema

Salas de
Teatro

52
24
17
1
9
1
3
3
17
4
13
10
10

71
18
2
9
7
25
9
1
1
1
4
4
-

Fonte: SEADE, 2005
Grifos da autora para destacar a região leste

Casas
de
Cultura
1
1
1
1
-

Centros
Culturais
12
1
4
1
1
1
4
1
1
3
3
-

Museus
20
5
5
1
1
1
7
1
1
4
1
3
-

Espaços
e
Oficinas
Culturais
1
1
14
2
1
1
2
4
3
1
3
1
2
-
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Tabela 10 - Leitos de Obstetrícia no Sistema Único de Saúde de São Paulo –
SUS/SP e Coeficientes, segundo Subprefeituras - Município de São Paulo - 2002
Subprefeituras

TOTAL
Aricanduva
Butantã
Campo Limpo
Casa Verde/Cachoeirinha
Cidade Ademar
Cidade Tiradentes
Ermelino Matarazzo
Freguesia/Brasilândia
Guaianases
Ipiranga
Itaim Paulista
Itaquera
Jabaquara
Lapa
M’Boi Mirim
Moóca
Parelheiros
Penha
Perus
Pinheiros
Pirituba
Santana/Tucuruvi
Santo Amaro
São Mateus
São Miguel
Sé
Socorro
Tremembé/Jaçanã
Vila Maria/Vila Guilherme
Vila Mariana
Vila Prudente/Sapopemba
Fonte: SEADE, 2005.
Grifos da autora para destacar a região leste

Nº Abs.

Coeficientes (1)

1.865

10,1

16
89
72
28
54
90
158
32
100
16
39
54
111
21
10
65
45
169
32
36
246
111
34
204
33

4,4
11,5
12,7
7,8
6,6
16,3
24
4,5
11
4,3
11,2
5
25
2,9
3,5
8,9
10,9
58,6
4,2
3,6
43,1
9,5
6,6
56,4
4
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Tabela 11 - Bibliotecas, por tipo, segundo Subprefeituras e Distritos - Município de
São Paulo - 2002

Subprefeituras e
Distritos

MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
Aricanduva
Aricanduva
Carrão
Vila Formosa
Butantã
Butantã
Morumbi
Raposo Tavares
Rio Pequeno
Vila Sônia
Campo Limpo
Campo Limpo
Capão Redondo
Vila Andrade
Casa
Verde/Cachoeirinha
Cachoeirinha
Casa Verde
Limão
Cidade Ademar
Cidade Ademar
Pedreira
Cidade Tiradentes
Cidade Tiradentes
Ermelino Matarazzo
Ermelino Matarazzo
Ponte Rasa
Freguesia/Brasilândia
Brasilândia
Freguesia do Ó
Guaianases
Guaianases
Lajeado
Ipiranga
Cursino
Ipiranga
Sacomã
Itaim Paulista
Itaim Paulista
Vila Curuçá
Itaquera
Cidade Líder
Itaquera

Bibliotecas ou
Bibliotecas
Bibliotecas ou
Centros de
Mantidas
Bibliotecas
Centros de
Documentação
por
Documentação Universitárias
Governamentais
Governos
Privados (2)
(1)
Estrangeiros

Bibliotecas
Municipais (3)
Gerais

InfantoJuvenis

94

85

115

3

29

36

13
13
-

4
1
3
1
1
-

1
1
31
29
2
2
1
1
-

1
1
-

1
1
1
1
-

2
1
1
1
1
1
1
-

-

1

-

-

-

1

5
4
1
-

1
4
1
3
-

4
3
1
-

-

1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
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Subprefeituras e
Distritos

José Bonifácio
Parque do Carmo
Jabaquara
Jabaquara
Lapa
Barra Funda
Jaguará
Jaguaré
Lapa
Perdizes
Vila Leopoldina
M' Boi Mirim
Jardim Ângela
Jardim São Luís
Mooca
Água Rasa
Belém
Brás
Mooca
Pari
Tatuapé
Parelheiros
Marsilac
Parelheiros
Penha
Artur Alvim
Cangaiba
Penha
Vila Matilde
Perus
Anhanguera
Perus
Pinheiros
Alto de Pinheiros
Itaim Bibi
Jardim Paulista
Pinheiros
Pirituba
Jaraguá
Pirituba
São Domingos
Santana/Tucuruvi
Mandaqui
Santana
Tucuruvi
Santo Amaro
Campo Belo
Campo Grande

Bibliotecas ou
Bibliotecas
Bibliotecas ou
Centros de
Mantidas
Centros de
Bibliotecas
Documentação
por
Documentação Universitárias
Governamentais
Governos
Privados (2)
(1)
Estrangeiros

Bibliotecas
Municipais (3)
Gerais

InfantoJuvenis

4
3
1
3
2
1
13
2
10
1
4
1
3
-

5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
12
5
5
2
2
2
5
4

6
1
1
4
6
1
1
2
1
1
8
3
3
2
3
2
1
5
-

-

1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
-

1
1
1
2
2
4
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
-

-

-

-

-

-

-
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Subprefeituras e
Distritos

Santo Amaro
São Mateus
Iguatemi
São Mateus
São Rafael
São Miguel
Jardim Helena
São Miguel
Vila Jacuí
Sé
Bela Vista
Bom Retiro
Cambuci
Consolação
Liberdade
República
Santa Cecília
Sé
Socorro
Cidade Dutra
Grajaú
Socorro
Tremembé/Jaçanã
Jaçanã
Tremembé
Vila Maria/Vila
Guilherme
Vila Guilherme
Vila Maria
Vila Medeiros
Vila Mariana
Moema
Saúde
Vila Mariana
Vila
Prudente/Sapopemba
São Lucas
Sapopemba
Vila Prudente

Bibliotecas ou
Bibliotecas
Bibliotecas ou
Centros de
Mantidas
Centros de
Bibliotecas
Documentação
por
Documentação Universitárias
Governamentais
Governos
Privados (2)
(1)
Estrangeiros

Bibliotecas
Municipais (3)
Gerais

InfantoJuvenis

43
5
5
5
3
9
4
12
-

1
36
1
1
1
6
16
2
9
-

5
1
1
33
6
2
13
3
2
5
2
1
1
1
1
-

2
1
1
-

1
1
1
2
1
1
-

1
2
1
1
1
1
1
1
-

-

1

2

-

1

1

9
5
1
3

1
11
4
7

1
1
11
3
1
7

-

1
-

1
3
3

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

1
1
-

1

Fonte: Fundação Seade. Guia Cultural do Estado de São Paulo.
(1) Referem-se a bibliotecas, arquivos e centros de documentação de órgãos governamentais,
especializados em assuntos de suas respectivas competências e que dispõem de serviço de
atendimento ao público.
(2) Referem-se a bibliotecas, arquivos e centros de documentação de entidades privadas, com ou
sem fins lucrativos, voltados a especialidades de suas respectivas áreas de atuação.
(3) Mantidas exclusivamente pela Prefeitura.
Grifos da autora para destacar a região leste
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Tabela 12 - Ocorrências Anuais
Ano

Homicídio
Doloso

Furto

Roubo

Furto de veículo

2.000
2.001
2.002

5.327
5.174
4.631

107.555
115.380
126.099

108.815
112.031
120.654

122.164
108.651
96.269

2.003

4.268

142.694

132.410

92.880

Fonte: SÃO PAULO (Estado), 2003.

Tabela 13 - Taxa de Delito por 100 mil Habitantes
Ano

Homicídio
Doloso

Furto

Roubo

Furto de veículo

1.999

52,58

1.085,19

1.068,39

1.108,17

2.000

51,23

1.034,32

1.046,44

1.175,01

2.001

49,30

1.099,59

1.067,67

1.035,46

2.002

43,73

1.190,94

1.139,51

909,21

2.003

40,20

1.344,16

1.247,28

884,39

2.004

31,87

1.424,41

1.148,56

884,39

Fonte: SÃO PAULO (Estado), 2003.
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Tabela 14 - Número de unidades habitacionais por fase, tipologia e método
construtivo
FASE

MODALIDADE DO
CONTRATO

UNID. HABITACIONAIS
CONSTRUÍDAS

A1

EG

244

VG22a

Estrutura
convencional de
concreto

A2

MUTIRÃO

140

VI22B

Alvenaria armada

A3

MUTIRÃO

404

VI22B/
VI22B
(v 2)

Alvenaria armada

A4/A9

MUTIRÃO

256

VI22F

Alvenaria armada

A5

MUTIRÃO

80

VI22J

Estrutura prémoldada

PI22B

Estrutura
convencional nos
térreos e alvenaria
armada demais
pavimentos

A6

MUTIRÃO

UNID. HABITACIONAIS EM
CONSTRUÇÃO

180

TIPOLOGIA

MÉTODO
CONSTRUTIVO

A7

MUTIRÃO

120

PI22B

Estrutura
convencional nos
térreos e alvenaria
armada demais
pavimentos

A8

MUTIRÃO

40

VI22J

Estrutura prémoldada

A10

MUTIRÃO

140

VI22J

Estrutura prémoldada

A11

MUTIRÃO

140

VI22J

Estrutura prémoldada

A12

MUTIRÃO

180

VI22F

Alvenaria armada

A13

MUTIRÃO

180

VI22B
(V2)

Alvenaria armada

A14

MUTIRÃO

180

VI22J

Estrutura prémoldada

A15

MUTIRÃO

220

VI22J

Estrutura prémoldada

A16

MUTIRÃO

180

VI22J

Estrutura prémoldada

A17

MUTIRÃO

140

VI22B
(V2)

Alvenaria armada

A18

MUTIRÃO

84

VI 22K

Alvenaria armada

A19

MUTIRÃO

84

VI22 K

Alvenaria armada

TOTAL
Fonte: SISTEMA PRI, 2003.

2.684

308
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Tabela 15 - Início e conclusão de obras de edificação no conjunto habitacional Vila
Silvia
FASE

ASSOCIAÇÃO

ASSESSORIA TÉCNICA INÍCIO CONCLUSÃO

A1

EG

Construtora
Intercontinental

1991

1995

A2

CEP

Teto Assessoria Técnica

1993

1995

A3

CEP

Teto Assessoria Técnica/
Cep Assessoria Técnica

1994

1998

Cep Assessoria Técnica

1998

1999

1996

1998

A4/A9 CEP
A5

Associação moradores
favela do Jardim Arizona

A6

CEP

Teto Assessoria Técnica/
Cep Assessoria Técnica

1996

1998

A7

CEP

Teto Assessoria Técnica/
Cep Assessoria Técnica

1996

1998

A8

Sociedade
Itaquera I

Amigos

de -

1997

1998

A10

Sociedade
Amigos
Ermelino Matarazzo

de -

1997

1999

A11

Sociedade
Amigos
Ermelino Matarazzo

de -

1997

1999

A12

Movimento sem terra de São Cep Assessoria Técnica
Miguel Paulista - CEP

1997

1999

A13

Movimento sem terra de São Cep Assessoria Técnica
Miguel Paulista - CEP

1997

1998

A14

Grupo de ruas COHAB I

1997

1999

A15

Sociedade amigos de bairro V. Progresso e adjacências.

A16

Associação de Ajuda mútua Teto Assessoria Técnica
dos sem terras urbanos do
Jardim Romano

1997

1999

A17

Movimento sem terra de São Cep Assessoria Técnica
Miguel Paulista - CEP

2003

-

A18

Movimento sem terra de São Cep Assessoria Técnica
Miguel Paulista - CEP

2003

-

A19

Movimento sem terra de São Cep Assessoria Técnica
Miguel Paulista - CEP

2003

-

Fonte: CDHU, 2002.

de -

-
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PORTARIA INTERSECRETARIAL 5/02 - SMMA - SIS
A Secretária do Meio Ambiente e o Secretário de Implementação das Subprefeituras
, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO a necessidade do estabelecimento de normas técnicas pelas
instâncias responsáveis da Prefeitura do Município de São Paulo, necessárias à
adequada implantação da arborização no espaço público, visando prevenir
distorções causadas pela arborização não planejada;
CONSIDERANDO que a boa arborização é essencial à qualidade da vida humana
assim como para o ecossistema local, em uma metrópole como São Paulo;
CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal 11.426, de 18 de outubro de 1993,
que atribui competência normativa ao Departamento de Parques e Áreas Verdes DEPAVE da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto 15.086, de 05 de junho de 1978, que
transfere para as Administrações Regionais a responsabilidade pela guarda e
fiscalização dos bens de uso comum do Município,
RESOLVEM:
I - Estabelecer orientação técnica para projeto e implantação de arborização em vias
e áreas livres públicas no Município de São Paulo, na seguinte conformidade:
A - DO PROJETO
1 - A elaboração do projeto de arborização de vias públicas deverá levar em conta
os seguintes aspectos básicos:
1.1- O projeto deverá respeitar os valores culturais, ambientais e de memória da
Cidade.
1.2- Consultas prévias deverão ser efetuadas aos órgãos responsáveis pelo
licenciamento de obras e instalação de equipamentos em vias públicas e, nos casos
de ocupação conflitante, estes deverão ser resolvidos a partir de entendimentos com
os órgãos envolvidos.
1.3- Para o levantamento da situação existente nos logradouros envolvidos deverão
basicamente ser considerados:
a) vegetação arbórea existente;
b) características da via;
c) instalações, equipamentos e mobiliários urbanos;
d) recuo das edificações.
1.4- Dentre os fatores que poderão contribuir para a melhoria das condições
urbanísticas deverão ser avaliadas, basicamente, as seguintes potencialidades:
a) conforto para as moradias;
b) sombreamento;
c) abrigo e alimento para avifauna urbana;
d) diversidade biológica;

221

e) diminuição da poluição (principalmente no que se refere a ruído e qualidade do
ar);
f) condições de permeabilidade do solo;
g) potencial paisagístico.
2- Objetivando, através do comprometimento e da participação da população local,
melhor concorrer para o sucesso do projeto de arborização, poderão ser
desenvolvidas atividades de educação ambiental, atendendo prioridades tais como:
a) divulgação de conhecimentos e informações sobre a importância da arborização
urbana, da preservação e manutenção do patrimônio público, assim como da
recuperação ambiental;
b) sensibilização de empresários, funcionários públicos e grupos comunitários para
estabelecimento de parcerias.
3- Objetivando fornecer subsídios básicos para o cadastro de arborização, deverá
ser preenchida planilha, com a identificação e localização de cada árvore plantada, a
ser encaminhada ao banco de dados da unidade competente, com os seguintes
requisitos básicos:
a) identificação da espécie;
b) data do plantio;
c) identificação do logradouro ou da área livre;
d) localização da árvore.
B - DA IMPLANTAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
1 - Preceitos básicos:
1.1 - Estabelecimento de canteiros e faixas permeáveis:
1.1.1- Por ocasião do plantio de árvores, em volta das mesmas, deverá ser adotada
uma área permeável, seja na forma de canteiro, faixa, ou piso drenante, que permita
a infiltração de água e aeração do solo.
1.1.2- As dimensões recomendadas para essas áreas não impermeabilizadas,
sempre que as características dos passeios ou canteiros centrais o permitirem,
serão:
a) Para árvores de copa pequena, superfície de absorção de cerca de 2,0 m;
b) Para árvores de copa grande, superfície de absorção de cerca de 3,0 m;
c) Espaço livre mínimo, para o trânsito de pedestres em passeios públicos, deverá
ser igual a 1,20 m conforme NBR 9050/94.
1.2- A partir da análise do local, serão escolhidas as espécies adequadas para o
plantio em logradouro público, bem como o seu espaçamento.
1.2.1- As espécies devem:
a) estar adaptadas ao clima;
b) ter porte adequado ao espaço disponível;
c) ter forma e tamanho de copa compatíveis com o espaço disponível.
1.2.2- As espécies preferencialmente devem:
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a) dar frutos pequenos;
b) ter flores pequenas;
c) ter folhas coriáceas ou pouco suculentas;
d) não apresentar princípios tóxicos perigosos;
e) apresentar rusticidade;
f) ter sistema radicular que não prejudique o calçamento;
g) não ter espinhos.
1.2.3- Evitar espécies que:
a) tornem necessária a poda freqüente;
b) tenham cerne frágil ou caule e ramos quebradiços;
c) sejam suscetíveis ao ataque de cupins e brocas;
d) sejam suscetíveis ao ataque de agentes patogênicos.
1.2.4- Não deverão ser plantadas em canteiros centrais, as seguintes espécies:
Eucaliptus sp (eucalipto) e Schizolobium parahyba (guapuruvu).
1.2.5- Além das espécies indicadas no item 1.2.4, em passeios públicos não deverão
ser plantadas:
Ficus sp (figueiras, em geral), Chorisia speciosa (paineira), Triplaris sp (pau-denovato), Araucaria heterophylla, Platanus occidentalis (plátano), Salix babilonica
(chorão), Delonix regia (flamboyant), Pinnus sp (pinheiro), Spathodea campanulata
(tulipa africana), Grevilea robusta (grevilha), Persea americana (abacateiro),
Mangifera indica (mangueira), Artocarpus heterophyllus (jaqueira), Terminalia
cattapa (chapéu-de-sol), Casuarina sp (casuarina).
1.3- O uso de espécies frutíferas, com frutos comestíveis pelo homem, deve ser
objeto de projeto específico.
2- Para efeito de aplicação destas normas, as espécies serão caracterizadas como:
a) nativas ou exóticas de pequeno porte (até 5 m de altura) ou arbustivas
conduzidas;
b) nativas ou exóticas de porte médio (5 a 10 m de altura);
c) nativas ou exóticas de grande porte (maior que 10 m de altura).
2.1- A utilização de novas espécies, ou daquelas que se encontram em
experimentação, deve ser objeto de projeto específico, devendo seu
desenvolvimento ser monitorado e adequado às características do local de plantio.
3- As mudas a serem plantadas em vias públicas deverão obedecer as seguintes
características:
a) altura mínima de 2,50 m;
b) diâmetro mínimo à altura do peito (DAP) de 0,03 m;
c) altura da primeira bifurcação não inferior a 1,80 m;
d) ter boa formação;
e) ser isenta de pragas e doenças;
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f) ter sistema radicular bem formado e consolidado nas embalagens;
g) ter copa formada por, no mínimo, 3 (três) pernadas (ramos) alternadas;
h) o volume do torrão, na embalagem, deverá conter de 15 a 20 litros de substrato;
i) embalagem de plástico, tecido de aniagem ou jacá de fibra vegetal.
C - PARÂMETROS PARA A ARBORIZAÇÃO DE PASSEIOS EM VIAS PÚBLICAS
1- Em passeios com largura inferior a 1,50 m, não é recomendável o plantio de
árvores.
2- Para o plantio de árvores em vias públicas, os passeios deverão ter a largura
mínima de 2,40 m em locais onde não é obrigatório o recuo das edificações em
relação ao alinhamento, e de 1,50 m nos locais onde esse recuo for obrigatório.
3- Em passeios com largura igual ou superior a 1,50 m e inferior a 2,00 m,
recomenda-se apenas o plantio de árvores de pequeno porte com altura até 5,00 m.
4- Em passeios com largura igual ou superior a 2,00 m e inferior a 2,40 m, poderão
ser plantadas árvores de pequeno ou médio porte com altura até 8,00 m.
5- Em passeios com largura igual ou superior a 2,40 m e inferior a 3,00 m, poderão
ser plantadas árvores de pequeno, médio ou grande porte com altura até 12,00 m.
6- Em passeios com largura superior a 3,00 m, poderão ser plantadas árvores de
pequeno, médio ou grande porte com altura superior a 12,00 m.
7- Para o posicionamento da árvore no passeio público
7.1- com largura "P" superior a 1,80 m será admitida a distância "d", do eixo da
árvore até o meio-fio, que deverá ser igual a uma vez e meia o raio "R", da
circunferência circunscrita à base de seu tronco, quando adulta, não devendo "d" ser
inferior a trinta centímetros (d=1,5 x R e d ≥ 30 cm).
7.2- com largura "P" igual ou superior a 1,50 m e inferior a 1,80 m será admitida a
distância "d", do eixo da árvore até o meio-fio, que deverá ser a largura "P" do
passeio menos 1,20 m dividido por 2 [d=(P-1,20)/2].
8- O espaçamento mínimo recomendado, entre espécies, deverá ser de 5,00 m para
as de pequeno porte, 8,00 m para as de médio porte e 12,00 m para as de grande
porte, podendo ser adotada a média aritmética entre espécies diferentes.
9- A distância mínima, em relação aos diversos elementos de referência existentes
nas vias públicas deverá obedecer a correspondência abaixo especificada:
9.1- Para árvores de pequeno porte:
a) esquina (referenciada ao ponto "P" de encontro dos alinhamentos dos lotes da
quadra em que se situa) - 5,00 m;
b) iluminação pública - 5,00 m
c) postes - 3,00 m;
d) hidrantes - 1,00 m;
e) instalações subterrâneas - 1,00 m;
f) ramais de ligações subterrâneas - 1,00 m;
g) mobiliário urbano - 2,00 m;
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h) galerias - 1,00 m;
i) caixas de inspeção - 2,00 m;
j) fachadas de edificações - 2,40 m;
l) guia rebaixada, gárgulas, faixas de travessia - 1,00 m;
m) transformadores - 5,00 m;
n) outras espécies arbóreas - 5,00 m.
9.2- Para árvores de médio porte:
a) esquina (referenciada ao ponto "P" de encontro dos alinhamentos dos lotes da
quadra em que se situa) - 5,00 m;
b) iluminação pública - 5,00 m;
c) postes - 4,00 m;
d) hidrantes - 2,00 m;
e) instalações subterrâneas - 1,00 m;
f) ramais de ligações subterrâneas - 3,00 m;
g) mobiliário urbano - 2,00 m;
h) galerias - 1,00 m;
i) caixas de inspeção - 2,00 m;
j) fachadas de edificações - 2,40 m;
l) guia rebaixada, gárgulas, faixas de travessia - 2,00 m;
m) transformadores - 8,00 m;
n) outras espécies arbóreas - 8,00 m.
9.3- Para árvores de grande porte:
a) esquina (referenciada ao ponto "P" de encontro dos alinhamentos dos lotes da
quadra em que se situa) - 5,00 m;
b) iluminação pública - 5,00 m;
c) postes - 5,00 m;
d) hidrantes - 3,00 m;
e) instalações subterrâneas - 1,00 m;
f) ramais de ligações subterrâneas - 3,00 m;
g) mobiliário urbano - 3,00 m;
h) galerias - 1,00 m;
i) caixas de inspeção - 3,00 m;
j) fachadas de edificações - 3,00 m;
l) guia rebaixada, gárgulas, faixas de travessia - (1,5 x R) m, adotando-se R
conforme o definido no inciso III. 7;
m) transformadores - 12,00 m;
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n) outras espécies arbóreas - 12,00 m.
10- As árvores deverão ser plantadas de forma que suas copas não venham a
interferir no cone de luz projetado pelas luminárias públicas.
10.1- Nos locais onde já exista arborização, o projeto luminotécnico deve respeitar
as árvores existentes, adequando postes e luminárias às condições locais.
10.2- Nos locais onde não exista iluminação nem arborização, deverá ser elaborado
projeto integrado, pelos órgãos envolvidos.
11- O posicionamento da árvore não deverá obstruir a visão dos usuários em relação
a placas de identificação e sinalizações preexistentes, para orientação ao trânsito.
12- Sempre que necessário a copa de árvores de grande porte deverá ser conduzida
(precocemente), pelo trato cultural adequado, acima das fiações aéreas e da
iluminação pública.
13 - Em passeios sob rede elétrica com largura igual ou superior a 1,50 m e inferior a
3,00 m recomenda-se apenas o plantio de árvores de pequeno porte.
14- Deverá ser evitada a arborização de passeios contíguos a áreas verdes como
praças e parques.
15- As demais situações não abrangidas no item 9 deste inciso deverão ser
apreciadas pela SMMA/DEPAVE.
D - PARÂMETROS PARA A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS LIVRES PÚBLICAS
1 - Para efeito de aplicação destas normas são caracterizadas como áreas livres
públicas: praças, áreas remanescentes de desapropriação, parques e demais áreas
verdes destinadas à utilização pública.
2- Para o plantio de árvores em áreas livres públicas, em relação a eventuais
edificações vizinhas, deverá ser obedecido o afastamento mínimo correspondente a
altura da árvore, quando adulta, ou o raio de projeção da copa, devendo ser adotado
o maior valor.
3- A distância mínima, em relação aos diversos elementos de referência existentes
em áreas livres públicas, deverá obedecer à correspondência abaixo especificada:
3.1- Para árvores de pequeno porte:
a) instalações subterrâneas - 1,00 m;
b) mobiliário urbano - 2,00 m;
c) galerias - 1,00 m;
d) caixas de inspeção - 2,00 m;
e) guia rebaixada, faixas de travessia - 1,00 m;
f) transformadores - 5,00 m.
3.2- Para árvores de médio porte:
a) instalações subterrâneas - 1,00 m;
b) mobiliário urbano - 2,00 m;
c) galerias - 1,00 m;
d) caixas de inspeção - 2,00 m;
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e) guia rebaixada, faixas de travessia - 2,00 m;
f) transformadores - 8,00 m.
3.3- Para árvores de grande porte:
a) vias públicas - 5,00 m;
b) instalações subterrâneas - 1,00 m;
c) mobiliário urbano - 3,00 m;
d) galerias - 1,00 m;
e) caixas de inspeção - 3,00 m;
f) guia rebaixada, faixas de travessia - 3,00 m;
g) transformadores - 12,00 m.
4- Sempre que necessário as árvores deverão ser posicionadas, ou conduzidas pelo
trato cultural adequado, de maneira tal que suas copas não venham a interferir no
cone de luz projetado pela iluminação pública, ou na visibilidade de sinalizações e
placas de identificações.
E - RECOMENDAÇÕES SUPLEMENTARES
1 - Na elaboração de projetos de vias públicas, em face de interferências entre
equipamentos públicos e arborização, deverá preliminarmente ser ponderada a
possibilidade de readequação desses equipamentos, ao invés da adoção precipitada
de serviços de poda ou remoção, em detrimento da arborização.
2 - Os canteiros centrais com largura maior ou igual a 1,00 m, de preferência, não
devem ser impermeabilizados, a não ser nos espaços destinados à travessia de
pedestres e à instalação de equipamentos de sinalização e segurança.
3 - Quando, nas calçadas verdes, houver arborização, deverão ser atendidos todos
os parâmetros destas normas.
4- Junto às áreas destinadas à permanência humana ao ar livre, deverá ser evitado
o
plantio de árvores, cuja incidência das copas possam apresentar perigo de derrama
ou da queda de frutos pesados e volumosos.
5- Para os "Calçadões" (rua de pedestres) devem ser elaborados projetos
específicos, a serem analisados pelos órgãos competentes.
F - NORMAS PARA PLANTIO DE ÁRVORES
1 - Preparo do local:
1.1 - A cova:
1.1.1 - A cova deve ter dimensões mínimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, devendo
conter, com folga, o torrão; no caso de espécies de médio e grande porte, a área
permeável em torno da árvore quando adulta deverá ter, no mínimo, uma faixa de
0,60 m. No caso de passeios com largura igual ou superior a 1,50 m e inferior a 1,80
m a cova deverá ter seção retangular de 2d x 0,60 m quando não houver
possibilidade de utilização de grelhas ou pisos drenantes, sendo d = (P-1,20)/2.
1.1.2 - A cova deve ser aberta de modo que a muda fique centralizada, prevendo a
manutenção da faixa de passagem de 1,20 m.
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1.1.3 - Todo entulho decorrente da quebra de passeio para a abertura de cova deve
ser recolhido.
1.1.4 - O perímetro da cova deve receber acabamento após o término do plantio.
1.2 - O solo:
1.2.1 - O solo de preenchimento da cova deve estar livre de entulho e lixo.
1.2.2 - O solo inadequado, ou seja, compactado, subsolo, ou com excesso de
entulho, deve ser substituído por outro com constituição, porosidade, estrutura e
permeabilidade adequadas ao bom desenvolvimento da muda plantada.
1.2.3 - O solo ao redor da muda deve ser preparado de forma a criar condições para
a captação de água.
1.3 - Sempre que as características do passeio público permitirem, deve ser mantida
área não impermeabilizada em torno das árvores, na forma de canteiro, faixa ou
soluções similares.
1.4 - Em qualquer situação deve ser mantida área permeável de, no mínimo, 0,60 m
de diâmetro ao redor da muda.
2 - Plantio da muda no local definitivo:
2.1 - A muda deve ser retirada da embalagem com cuidado e apenas no momento
do
plantio.
2.2 - A muda deve ser amparada por tutor, quando necessário.
2.3 - O colo da muda deve ficar no nível da superfície do solo.
2.4 - A muda deve ser fixada ao tutor por amarrio de sisal ou similar, em forma de
oito deitado, permitindo, porém, certa mobilidade.
2.5 - A muda deve ser irrigada até sua completa consolidação.
3 - Tutores:
3.1 - Para evitar danos à muda plantada, provocados por choques mecânicos
diversos, toda árvore plantada, quando necessário, deverá ser tutorada.
3.2 - Os tutores não devem prejudicar o torrão onde estão as raízes, devendo para
tanto serem fincados no fundo da cova ao lado do torrão, e obedecendo as
seguintes dimensões:
a - altura total, maior ou igual a 2,30 m, ficando no mínimo 0,60 m enterrado;
b - largura e espessura de 0,04 m x 0,04 m (0,01 m, podendo a secção ser
retangular ou circular);
3.3 - As palmeiras e mudas com altura superior a 4,00 m, devem ser amparadas por
03 (três) tutores;
3.4 - Os tutores deverão ser pontiagudos na sua extremidade inferior para melhor
fixação ao solo.
4 - Protetores:
4.1 - Os protetores, cuja utilização é preconizada em áreas urbanas para evitar
danos mecânicos, principalmente ao tronco das árvores até sua completa
consolidação, devem atender às seguintes especificações:
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a - altura mínima, acima do nível do solo, de 1,60 m;
b - a área interna deve permitir inscrever um círculo com diâmetro maior ou igual a
0,38 m;
c - as laterais devem permitir os tratos culturais; d - os protetores devem
permanecer, no mínimo, por 02 (dois) anos, sendo conservados em perfeitas
condições;
e - projetos de veiculação de propaganda, nos protetores, devem ser submetidos à
apreciação dos órgãos competentes.
5 - Manejo:
5.1 - Após o plantio inicia-se o período de manutenção e conservação, quando
dever-se-á cuidar da irrigação, das adubações de restituição, das podas, da
manutenção da permeabilidade dos canteiros ou faixas, de tratamento fitossanitário
e, por fim, e se necessário, da renovação do plantio, seja em razão de acidentes ou
maus tratos.
5.2 - As podas de limpeza e formação, nas mudas plantadas, deverão ser realizadas
conforme segue:
a- Poda de Formação: retirada dos ramos laterais ou "ladrões" da muda;
b- Poda de Limpeza: remoção de galhos secos ou doentes.
6 - Irrigação - A vegetação deve ser irrigada nos períodos de estiagem e quando
necessário.
7 - Tratamento fitossanitário:
7.1 - O tratamento fitossanitário deverá ser efetuado sempre que necessário, de
acordo com diagnóstico técnico e orientado pela legislação vigente sobre o assunto.
8 - Fatores estéticos:
8.1 - Não se recomenda, em nenhuma circunstância, a caiação ou pintura das
árvores.
8.2 - É proibida a fixação de publicidade em árvores, pois além de ser antiestética tal
prática prejudica a vegetação, conforme a legislação vigente.
8.3 - No caso do uso de "placas de identificação" de mudas de árvores, essas
deverão ser amarradas com material extensível, em altura acessível à leitura,
devendo ser substituída conforme necessário.
8.4 - Não se recomenda nestas normas, sob o ponto de vista fitossanitário, a
utilização de enfeites e iluminação, como por ocasião de festas natalinas.
Recomendando-se, porém, enquanto não regulamentado, que quando dessa
prática, sejam tomados os devidos cuidados para evitar ferimentos à árvore, bem
como a imediata remoção desses enfeites ao término dos festejos.
II - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO D - Quadros
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Figura 90 – Quadro da degradação dos materiais e as medidas de projeto para seu
controle
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preservativos,
pinturas, proteção,
detalhes de projeto

Radiação
ultravioleta

Perda
de 
constituintes leves 
Oxidação

Temperatura



Reação
agregado

Compatibilidade
química

Seleção de
agregados e
aglomerantes



Ataque de ácidos 
(provenientes
do
solo,
atmosfera,
efluentes líquidos
etc.)

Agentes químicos

Baixo fator
água/cimento,
seleção do
cimento, proteção
(pintura ou
revestimento)



Corrosão
Armadura

da 

CO2 O2, umidade

Baixo fator
água/cimento,
maiores
cobrimentos,
pintura



Incompatibilidade
física

Controle da
dosagem



Umidade



Temperatura
(variações cíclicas)




Concreto

Temperatura

Seleção de
componentes mais
duráveis, proteção
contra altas
temperaturas e
radiação solar

Argamassas 


álcali- 

Deslocamentos
Fissuras

Oxigênio
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Material

Principais
mecanismos
degradação

Gesso



Dissolução



Água



Emboloramento



Fungos



Fissuras



Corrosão
eletroquímica



Corrosão por par 
galvânico

Pedras
naturais



Dissolução
de 
rochas calcárias

Água + poluentes 
(chuvas ácidas)

Cerâmica



Eflorescências

Sais, água

Metais

Principais agentes de Recomendações
de degradação
de Projeto
Proteção contra
umidade

Incompatibilidade
física




Juntas de
movimentação

Oxigênio, umidade, Seleção de metais
sais, sulfatos
e suas ligas,
proteção calódica,
Incompatibilidade
pintura, detalhes
química
construtivos
Seleção de
rocha, pintura

Seleção de
cimento com baixo
teor de alcalis

Matérias

com matriz
de cimento
Portland
e

fibras
vegetais

Ataque alcalino das 
fibras

Agente
químico Seleção de
(alcalinidade
do aglomerantes
cimento)
menos alcalinos

Apodrecimento

Fungos, umidade

Solo
Estabilizado



Tensões internas 
devido a molhagem
/ secagem

Água
gasosa)



Abrasão

Vento, chuva

Fonte: JOHN e CREMONI (1995).





Proteção

(líquida, Juntas de controle

Proteção por
pintura ou
revestimento

232

Figura 91 – Quadro do programa anual de manutenção
Atividades

Meses do ano
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
•

1. Adubação química de restituição
2. Poda
Regra geral não podar
Poda de formação

•

•

•

•

•

Poda fitossanitária

•

•

•

•

•
•

Partes podres e cavidades no tronco
3. Árvores e arbustos
Manter a coroa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Manter a cora livre de ervas más

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Manter cobertura morta

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Manter tutor com o amarilho

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4. Gramados e taludes
Corte mensal (ceifa)

•

Retirada de ervas más

•

•

•

•

•
•

Correção de falhas (replantios)
Rega quando necessário
5. Forrações, canteiros e hortas
Retirada de ervas más

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Adubação orgânica

•

Refazer canteiros, se necessário
Rega quando necessário
6. Pragas e doenças
Observação constante (semanal)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Controle imediato

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

7. Vasos e jardins internos
•

Adubação química
•

Adubação orgânica
Retirada de ervas más
Irrigação (duas vezes por semana)
Controle fitossanitário, se necessário

•

•

•

•

•

•
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Meses do ano

Atividades

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

lixo •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rodízio de vasos
8. Limpeza e retirada
(semanal ou diário)

do

9. Acompanhamento técnico
•

•

•

•

•

•

Deficiências nutricionais X controle •
imediato

•

•

•

•

•

Ver resposta das atividades acima

•

Acompanhar a reação do solo à
adubação

•

Anotar desenvolvimento em altura das
árvores
Outras medidas não previstas

•

•

•

Fonte: ZACARIAS FILHO, ZANETTI e PRIETO (1990, p.35)

•

•

•

•

•
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ANEXO E – Projetos e implantações

FASE A13

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

FASE A15

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

FASE 18

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

FASE A10

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

FASE A6

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

FASE A11

A.I.

ON
IA

A.I

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

D
IRA
IBE

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

FASE A2

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

FASE A4/A9

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

FASE A12

BAL
OM
OP

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

FASE A7

AR
RU

FASE A3

LE
OP
OL
DIN
A

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

FASE A5

CO
L

INA
OLD
EOP
IA L

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

FASE 17

S.L.

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

FASE 19

S.L.

A.I

A

LON

FASE A14

INSTIT. A
(EEPG)

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

FASE A16

A.I

RU

FASE A1

CO
RUA

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

PROGRAMA PAULISTA
DE MUTIRÃO

FASE A8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
59
60
Capas para automóvel
Tapeçaria
Bar
Bomboniere
Sapataria
Material de limpeza
Cabelereiro
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar e lava rápido
Bar
Bar
Bar
Pastel
Roupas
Mercearia
Igreja
Açougue
Padaria
Pizzaria
Bomboniere
Igreja
Cabelereiro
Mercado
Utilidades Domésticas
Calçados
Gás
Mercado
Lanchonete
Bar
Utilidades domésticas
Jornaleiro
Laticínios
Xerox
Dentista
Açougue
Drogaria
Xerox e papelaria
Peixaria
Dentista / utilidades domesticas
Cabelereiro
Roupas
Perfumaria
Casa de ração para animais
Casa do Norte
Lava - rápido
Mercado / gás
Advogado
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bomboniere
Bar
Frutas

COMÉRCIO

LEGENDA:

- SEM ESCALA DEFINIDA

NOTAS:
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Figura 92 – Implantação do conjunto habitacional Vila Silvia, localização e
identificação do comércio.
Fonte: Sistema Pri 2004
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Figura 93 – Projeto – Implantação I
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Figura 94 – Projeto – Implantação II
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ANEXO F - Questionários
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Questionário -Aspectos de projeto – da área de lazer
1. Quem elabora o projeto?
2. Que dado este profissional recebe? São suficientes? Falta algo? O que?
3. Pedem-se sugestões e /ou informações de outros profissionais?
4. Há visita(s) ao local?
5. Há contato com a população? Como se faz este contato? Já foi usada alguma
idéia?
6. Quais os processos da elaboração do projeto?
7. Quem faz a análise e aprovação do projeto?
8. Quais os aspectos considerados na elaboração do projeto?
9. O que contém o projeto em temos de conceitos? O que pretende?
10. Quanto à legislação, no que se é pensado?
11. O que o profissional prevê com relação à utilização? (paisagismo, mobiliário
urbano, caminho, diversidade de uso, etc.)
12. Detalhamento do projeto, memorial descritivo?
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Aspectos de projeto - do Conjunto Habitacional
1. Como começa a elaboração?
2. Que dado este profissional recebe? São suficientes? Falta algo? O que?
3. Pede-se sugestões e /ou informações de outros profissionais?
4. Há visita(s) ao local?
5. O que se sabe da população usuária?
6. Quais os processos da elaboração do projeto?
7. Quem faz a análise e aprovação do projeto?
8. Quanto à legislação, em relação às áreas de lazer, como se pensa e como se
destinam estas áreas?
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Questionário – Aspectos de Segurança
1. Nesta área, há registros de ocorrências? De que tipo?
2. Quais as queixas mais constantes nesta região? Há um controle ou registro?
Qual?
3. Como é feito o patrulhamento? Com que periodicidade?
4. Há contato com a população? Como se faz este contato? Já foi usada alguma
idéia?
5. A manutenção da segurança é possível através de alguma ação da
população?
6. O que pode propiciar maior segurança em espaços públicos de lazer?
7. Quanto a legislação, em relação às áreas de lazer, existe algo específico,
como a ronda escolar por exemplo?
8. Há invasões? Como a polícia deve agir nestes casos? Problemas com
comércio ambulante ou outros?
9. Qual a área de atuação? Como é dividida?
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Questionário Usuário 1
Entrevista com professor de educação física.
1. Como descobriu a área?
2. O que o motivou a utilizá-la?
3. Que horários a utiliza? Quantas vezes por semana? Quais os dias?
4. Gostam do local? Há outra opção?
5. De onde vêm?
6. Que atividades praticam no local?
7. Qual sua opinião sobre o espaço? Tem sugestões para melhorar?
8. Como poderia ser mais bem aproveitado?
9. Como são as crianças? São ativas? Há diferença entre moradores de
conjuntos?
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Questionário Usuário 2
Entrevista com alunos da escola
Observação: Identificar turma, faixa etária, quantificar o grupo.
1. Vocês gostam de vir aqui?
2. O que vocês fazem aqui? O que mais gostam?
3. O que fazem pelo caminho?
4. Por que é ruim quando não vêm pra cá?
5. Alguém mora aqui perto ou nos conjuntos da CDHU? Quantos.
6. Alguém vem pra cá no final de semana? E durante a semana? Quantos. O
que faz aqui?
7. Se não vêm e moram perto, por que não freqüentam?
8. O que vocês fazem no fim de semana?
9. O que gostam mais de fazer (brincadeiras)? Onde costumam brincar?
10. Gostam do local? Há outra opção?
11. Se você pudesse falar com alguém da CDHU, o que você pediria para
melhorar neste local? (cada um dá uma sugestão).
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Questionário Usuário 3
Entrevista com usuários
Identificar turma, faixa etária, em caso de grupo quantificar.
1. Você gosta de vir aqui? Por que?
2. Onde mora? (distancia em minutos). Em conjunto CDHU (qual?)
3. Que atividade faz aqui? O que mais gosta?
4. Que horário costuma vir?
5. Quando deixa de vir, por que motivo?
6. O que você faz no fim de semana(brincadeiras, esporte)? Onde?
7. O que gosta, mas não faz com freqüência (brincadeiras, esporte)? Onde
costumam fazer?
8. Se você pudesse falar com alguém da CDHU o que você pediria para
melhorar neste local? (cada um dá uma sugestão)
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Questionário Usuário 4
Entrevista com liderança
Identificar CH, faixa etária, em caso de grupo quantificar
1. Quando e como começou o campo de futebol/quadra?
2. Em que ano foi pedido e quando foi atendido?
3. Quem teve a idéia? Por que?
4. Quem buscou recursos para execução?
5. Quando querem melhorias o que fazem?
6. O que gostaria que tivesse nesta área?
7. Quem é? O que faz? Qual objetivo em relação a área?
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ANEXO G – Matéria publicada no Diário Oficial
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