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Abstract: The work here presented is due to a visit made to a low profile
residential condominium where the residents were beneficiaries of the federal
housing program “Minha Casa Minha Vida ” in one of the distant places from
downtown Joinville located in the South Brazil. The study case aimed to get to
know their residents, the relationships that they establish with the surro unding
areas as well as the rest of the city, and to comprehend their appropriation of
the built space.
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INTRODUÇÃO
O Jardim Paraíso é uma área periférica da zona norte da cidade de
Joinville, com 18. 072 habitantes (estimativa de 2014) e rendimento médio
mensal em salário mínimo de 1,16 sm/mês. Cubatão é o nome pelo qual o bairro
era conhecido antes de receber o nome atual. “A área é caracterizada por uma
ocupação antiga, composta por lusitanos, cabocl os, negros e germânicos, além
de esparsa e baseada nas atividades agrícolas, enfrentando diversas
dificuldades relacionadas à falta de infraestrutura” ( SEPUD, 2015, p.53), além
disto, o bairro incialmente era pertencente ao município de São Francisco do
Sul, mas em 6 de abril de 1992 foi anexado a cidade de Joinville. A implantação
dos loteamentos Jardim Paraíso I, II, III e IV na região foi responsável pelo atual
nome do bairro, que hoje possui população caracteristicamente imigratória de
outras regiões do Brasil, em particular do estado do Paran á. Rodeado de
indústrias, a ocupação deste bairro muito se parece com a forma de ocupação
das vilas operárias, pela característica de se instalarem próximo ao trabalho nas
indústrias.
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Bairro Jardim Paraíso

Figura 1 – Localização do bairro Jardim Paraíso (em amarelo limite do município de Joinville e em
vermelho limite dos bairros). Fonte: SIMGEO – disponível em https://simgeo.joinville.sc.gov.br/.

Assentado no limite deste bairro que é um fragmento socioespacial
segredado do extremo da área urbana de Joinville (figura 1), onde a população
enfrenta estereótipos de marginalidade e violência por parte de moradore s de
outras localidades, está um dos maiores condomínios de habitação social da
cidade, o Engenheira Rubia Kaiser. Inaugurado em 2014, o empreendimento
conta com dois condomínios Engenheira Rubia Kaiser A e Engenheira Rubia
Kaiser B, num total de 20 blocos por condomínio de 16 apartamentos cada e um
número estimativo de 2.300 moradores (figura 2). Num local aparentemente
esquecido e que carece de tantos investimentos em estrutura urbana, e
principalmente segura nça pública, chama a atenção ter sido construído ali um
empreendimento deste porte, haja vista o histórico de fragilidade do convívio
social harmonioso entre moradores destes modelos de habitação. Para analisar
tais situações, foi feita uma pesquisa de campo no residencial Rubia Kaiser
Aonde foram colh idas informações necessárias para escrever o presente artigo.
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Residenciais Engenheira Rubia Kaiser A e B

Figura 2 - Localização dos Residenciais Engenheira Rubia Kaiser A e B no bairro Jardim Paraíso
(em vermelho
limite
dos bairros). Fonte:
SIMGEO
–
disponível em
https://simgeo.joinville.sc.gov.br/.

AS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL
De acordo com Bonduki, (2008, p. 72) “O Banco Nacional de Habitação
(BNH), criado após o golpe de 1964, foi uma resposta do governo militar à forte
crise de moradia presente num país que se urbanizava aceleradamente [...] ”.
Assim como os países europeus, o Brasil também é afetado pelo mesmo
problema de déficit habitacional, devido ao crescimento da área urbana
provocado pelo êxodo rural e desenvolvimento industrial no país em meados do
século XX, conforme apontam Holz e Monteiro (2016, n.p.). Osório (2004, p.3)
apresenta alguns dados numéricos com relação ao aumento da população e taxa
de urbanização no Brasil neste período.
No per íod o de 19 40 - 6 0 a p opu laç ão bra si le ira pa s so u d e 4 1 mi lhõ es
para 7 0 m i lhõ es de hab ita n tes , com t ax a de ur ban iz aç ão aum ent and o
de 31 % para 45 %. A es te i ncre men to p opu la cio na l co rresp ond eu u m
aume nto d o nú mero de a ss enta men to s irre gu lare s na s ci dad es e uma
ext ens ão irr ac ion al da m alh a ur ba na que c on sol id ou as per if eria s
como l oc al de m or adi a d a po pu laç ão de me nor r enda (O S ÓR IO ,
2004 , p . 3) .
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Voltado para o financiamento e produção de empreendimentos imobiliários,
o BNH operou entre os anos de 1964 e 1986 , sendo a principal instituição federal
de desenvolvimento urbano da história brasileira que tinha por função a
realização de operações de crédito, sobretudo, crédito imobiliário . Diferente dos
ideais de arquitetos e urbanistas europeus, a produção da habitação social no
Brasil não levava em conta os fatores de bem -estar físico e psicológico do ser
humano, a iniciativa foi decorrente do interesse político da época.
A f amo sa f ras e – ‘a cas a p rópri a fa z d o tra ba lha dor u m con ser va dor
que def end e o dir eit o de pr opr ied ade ’ – atr ib uída a Sa ndra
Ca val ca nti , pr im eira pre si dent e d o BN H, ex pre ss a a preo cup aç ão d e
faz er da p olí ti ca h ab it aci ona l ba se ada n a ca sa pró pri a um
ins tru m ent o de co mba te às i de ias co mun is ta s e p rogre ss is tas no
paí s, e m t emp os de guer r a fr ia e de i nte nsa po lar iz açã o po lí ti ca e
ide oló gi ca em t odo o c on ti nent e. No ent ant o, foi o p ape l e con ômi co
des ta po lít ic a hab it ac ion al – qu e di nam iz ou a ec ono mia, a tra vé s d a
gera ção d e empr ego s e fo rtal ec ime nto d o se tor da c ons truç ão c iv il
–, q ue a tra ns form ou num dos el eme nto s cen trai s da est rat égi a d os
gov erno s m il it are s ( BO N D U KI, 20 08, p. 72) .

Hoje o BNH não existe mais. O banco decretou falência em 1986 devido a
uma série de denuncias de malversação de dinheiro não investigada a fundo até
então (JUNIOR, 2016, n.p.). Independentemente do fato , o Banco ajudou muita
gente adquirir sua casa própria durante seu período de existência, sendo este
“o único em que o país teve, de fato, uma Política Nacional de Habitação ” e “nos
vinte e dois anos de funcionamento do BNH, o Sistema Financeiro da Habitação
financiou a construção d e 4,3 milhões de unidades novas ” (JUNIOR, 2016, n.p.)
porém,
Em bora a prod uç ão hab ita cio na l t enh a s id o s ig nif i ca tiv a, el a e ste ve
muit o aq uém d as n ec es sid ade s gera da s pe lo a cel era do pro ce sso de
urban iz aç ão q ue o corr eu no Bra si l, n a se gun da m e tade do séc ul o
X X. En tre 1 950 e 200 0, a p opu la ção u rba na bra si le ira v iv end o em
cid ade s c om m ai s de 20 mil hab ita nte s c res ce u de 11 mi lh ões par a
125 mi lhõ es ( BO ND U KI , 2 008, p. 73) .

A CAIXA Econômica Federal é sucessora do BNH, e passa a fazer seu
mesmo papel, financiando a compra e produção de
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imobiliários a partir de então , mas conforme Cardoso (2016 , n.p.), “desde a
extinção do BNH, em 1986, até 2008, a habitação social permaneceu relegada a
uma posição subalterna na agenda das políticas sociais. Enquanto isso, os
problemas habitacionais se agravaram” , até que em 2009, fruto de u m diálogo
entre os governos do PT e entidades representativas da luta pela moradia, como
a União Nacional Por Moradia Popular (UNMP), Central de Movimentos
Populares (CMP), Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e
Confederação Nacional das Associaç ões de Moradores (Conam), nasce o
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que conforme o Artigo 2º da Lei nº
11.977, 7 julho d e 2009, pela qual foi implantado o Programa,
O PM CM V tem c omo f ina lid ade cr iar m eca ni smo s de in cen ti vo á
produ çã o e à aq ui si çã o de n ova s u ni dad es hab it aci ona is pe la s
famí li as c om re nda m ens al de a té 1 0 ( de z) sa lár io s mín imo s, q ue
resi dam e m qua lq uer do s Mu ni cíp io s bra si le iros ( B RA S IL, L ei n º
11.9 77, 7, 200 9 , Ar t. 2º) .

Conforme D’Amico (2011 , n.p.), o PMCMV compreende dois programas
habitacionais: o Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e o Programa
Nacional de Habitação Rural (PNHR), sendo que o PNHU é destinado às famílias
com renda mensal de até dez salários mínimos, sendo que aquelas com renda
de até seis salários têm direito a subsídios habitacionais do PMCMV, e as com
salário entre seis e dez tem condições especiais de financiamento imobiliário
com recursos do FGTS. Já o PNHR oferece subsídios aos agricultores para
construção de moradia na área rural por meio de aquisição de material de
construção. Os recursos financeiros para este programa são oriundos do
Orçamento Geral da União (OGU).
Dados revelados pela página eletrônica O Brasil da Mudança (2014, n.p.),
expõem que desde sua criação, o PMCMV tem favorecido milhares de famílias ,
entre os anos de 2009 e 2014, foram 6,8 milhões de beneficiários, mais do que
as populações das regiões metropolitanas de Porto Alegre e Recife, sendo que
52% destes tinham renda de até 1.600,00, 39% at é 2.375,00 e 9% com renda
entre 3.275,00 e 5.000,00 (percentuais baseados apenas nas unidades
entregues), 1,7 milhão de moradias entregues, R$217 bilhões investidos, 1,3
milhão de empregos gerados, 80.000 novas empresas de construção foram
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abertas e R$63 bilhões de renda gerados em toda a economia sendo R$37,55 só
no setor da construção, ou seja, além de benefícios oferecidos a população
oferecendo facilidades para aquisição da moradia p rópria, o programa
habitacional também visa o fortalecimento eco nômico-financeiro do país. Até
2018, na terceira fase do projeto, está prevista a entrega de 6,75 milhões de
moradias, atendendo 27 milhões de pessoas.

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA PESQUISA DE CAMPO
A habitação social vem sendo discutida há muito tempo, desde o final do
século XIX até os dias atuais. É pouco mais de um século de discussão sobre
um assunto que ainda parece estar muito longe de terminar tamanha a
complexidade do tema. Os projetos do Minh a Casa Minha Vida são alvo de
críticas quanto à inserção urbana, à qualidade física e dimensional dos espaços
projetados, e condição de vida dos moradores no âmbito psicológico, social e
espacial 3. Além destas críticas, ainda existe o preconceito de grande parcela da
população

às

pessoas

que

vivem

nestas

habitações,

sendo

vistas

generalizadamente como marginais e indivíduos de má índole como veiculado
em noticiários como o Jornal do Meio -Dia 4 destaca o preconceito vivenciado
pelos moradores do Trentino, o p rimeiro projeto do MCMV em Joinville,
localizado do bairro Boe hmerwald na zona sul da cidade.
Com o propósito de conhecer um pouco as condições sob as quais vivem
as pessoas que moram em habitações de interesse social, construídas através
de recursos do MCMV, as 4ª fases do curso de Arquitetura e Urbanismo do
Centro Universitário Católica de Santa Catarina unidade Join ville, visitaram no
dia 27 de agosto/2016 - sábado, o residencial Rubia Kais er, localizado na rua
Calisto, bairro Jardim Paraíso em Joinvil le. A visita tinha o propósito de nos

Autores como BONDUKI, MARICATO, ROLNIK tem vinculado diversos artigos e trabalhos acadêmicos acerca do
assunto, dos quais destacamos aqui o trabalho produzido pelo LABHAB FAUUSP: Produzir casas ou construir
cidades? Desafios para um novo Brasil urbano. Parâmetros de qualidade para a implementação de projetos
habitacionais e urbanos.
4 Transmitido
através da emissora RIC-Record em 1° de Janeiro de 2013. Disponível em:
http://ricmais.com.br/sc/cotidiano/videos/moradores-do-residencial-trentino-reclamam-de-preconceito-em-joinville/.
3
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aproximarmos da realidade dos moradores do conjunto residencial, observar
formas de apropriação do espaço construído bem como as dinâmicas sociais,
espaços de diálogo e conflitos. A visita foi antecipada de leituras de obras a
respeito de habitações de interesse social, bem como dinâmicas e conversas em
sala nas aulas de sociologia, lecionada pela professora Gabriella Roesler Radoll.
Ficamos livres para escolher a técnica que achávamos mais adequada
para entrevistar o s moradores durante a visita, porém esta deveria ser
condizente com o objetivo entrevista, bem como a forma de abordagem destas
pessoas, pois nestes trabalhos de pesquisa, é necessário que o entrevistador
deixe o entrevistado à vontade, sem que este se sin ta intimidado e
consequentemente não responda as questões de forma aberta. Além disto, foi
preciso também escolher o público com quem se pretendia trabalhar, homens,
mulheres, adultos, crianças, jovens, idosos em fim, a técnica de entrevista assim
como a forma de abordagem girava em torno da questão a ser levantada e de
quem seriam os entrevistados.
Diante de tantas críticas aos projetos de habitação de interesse social
produzidos no Brasil e devido até mesmo, ao preconceito que alguns possuem
em relação às pessoas que habitam nestes condomínios residenciais, o objetivo
foi conhecer quais as características do projeto implantado com as quais se
identificam, quais relações valoram e quais os laços afetivos que estabelecem.
Porque o índice de satisfação 5 é significativo mesmo com uma mora dia de
dimensões tão reduzidas e apesar das pesquisas de pós ocupação apontarem
como esses espaços afetam sensivelmente os moradores fazendo com que se
sintam isolados, excluídos da sociedade e por isto, infelizes? Para tant o, foi
aplicada a técnica de entrevista aberta, principalmente pelo motivo de deixar o
entrevistado livre para falar o que pensa, sem ter que responder perguntas que
podem conduzir a respostas pouco efetivas. Conduzindo a entrevista dessa
buscava-se deixar o entrevistado também um pouco mais seguro com a
abordagem.
A té cn ic a de e ntre v ist as a berta s at en de pr inc ip alm e nte f ina li dad es
exp lora tór ia s, é b as tan te uti li zad a para o det al ham e nto de qu est õe s
e form ul açã o ma i s pre ci sa s do s c on cei to s re lac io nad os. Em re l aç ão

5

Brasil, Ministério das Cidades /Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 2014.
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a su a e stru tura çã o o e ntr e vi sta dor intr odu z o tem a e o en trev is ta do
tem l iber dad e par a di scor r er sobr e o tem a sug eri do. É um a form a de
poder exp lor ar ma is am pl amen te um a que st ão. As pe rgu nta s sã o
resp ond id as d ent ro d e um a co nv ersa çã o i nfor mal . A int e rfer ên cia do
entre vi st ador d ev e ser a míni ma po ss ív el, e ste d e ve as sum ir uma
pos tura d e ou vi nte e a pe nas e m ca so de ext rema nec es sid ade , ou
para ev itar o t érmi no pre c oce da e ntr ev ist a, pod e i nt erromp er a fa la
do inf orma nte ( BO NI e QU A RE S M A, 201 5 p . 7 4) .

CONHECENDO DE PERTO
Chegando ao condomínio, fomos direto ao apartamento da síndica que
por sinal nos recepcionou extremamente bem, o bloco onde estava seu
apartamento ficava mais aos fundos, e durante nosso p ercurso, desde a entrada
do residencial até lá, vários moradores nos observavam da janela dos
apartamentos, pareciam curiosos e um tanto intimidadores . Mas a nossa
presença, bastante numerosa (com cerca de 40 pessoas) e com nossos olhares
curiosos e atentos provocavam essa estranheza aos moradores.
Assim como em qualquer outro condomínio residencial vertical, é proibido
que os moradores façam qualquer alteração na fachada das edificações sem
autorização majoritária dos condôminos . Pensando no ponto de vista da
apropriação dos moradores ao espaço habi tacional onde se inserem, este fator
pode ser considerado um problema, sendo que, diferente de uma casa térrea
inserida em um lote onde os proprietários têm liberdade para alterar suas
fachadas e até mesmo sua volumetria, nestes condomínios as pessoas são
obrigadas a aceitar suas tipologias que são fixas e inalteráveis. Porém,
independente de tudo, o ser humano tem a necessidade de exteriorizar sua
identidade, criando, através desta, relaçõe s com o entorno e enraizando -se no
meio onde vive , ou melhor, ‘Identidade de Lugar’, em seu termo original ‘place
identidy’ utilizado por Proshansky (1978) em sua obra The city and self -identify
para definir a incorporação do indivíduo em determinado lugar (HAUGE, 2007,
pg. 4). Um fato interessante observado nas escadarias dos blocos foi a
personificação das portas dos apartamentos com guirlandas, vasos de plantas e
tapetinhos ou capachos com dizeres de ‘seja bem-vindo’, este é o pequeno e
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único espaço onde os moradores podem ter esta exteriorização de sua
identidade, e se apropriam deste de forma bastante curiosa.
Chegando ao apartamento da síndica, nos acomodamos dentro do
pequeno espaço de sua sala de estar/jantar para uma conversa sobre assuntos
gerais sobre o condomínio. No momento estava fazendo as unhas, ela sentada
em uma banqueta e a manicure no sofá ainda terminando seu serviço, as duas
não demonstraram constrangimento algum, era como se fossemos conhecidos
ou até mesmo seus familiares, nos organizamos de pé entorno dela e começamos
a conversa. Primeiramente a mesma se apresentou falando basicamente sobre
seu trabalho como sindica do Residencial Rubia Kaiser A e um pouco da
infraestrutura do local e, após isto, ficou aberta para responder qualquer
pergunta que quiséss emos fazer. A gentileza e cordialidade com que ela nos
recebeu em seu próprio apartamento foi excepcional, e fez com que nos
sentíssemos em nossa própria casa.
Viver em sociedade não é uma tarefa fácil para qualquer pessoa, se
alguns já se incomodam com vizinhos de muro, que dirá dos vizinhos de parede
ou bloco no caso dos condomínios residenciais. S egundo informações nos
relatada na entrevista são 2.300 pessoas morando no conjunto Residencial
Rubia Kaiser A 6. São 2.300 opiniões, forma de pensar, temperamentos e cabeças
diferentes convivendo em um mesmo espaço, portanto, é impossível que não
haja algum desentendimento entre os moradores em algum momento. Apesar
dos desacordos entre os condôminos, em um condomínio deve ser prezado o
respeito entre as pe ssoas que compõem sua população. I ndependentemente de
suas diferenças, é preciso respeitar a opinião do outro e obedecer às regras e
códigos de conduta internos, mas isto nem sempre acontece de fato. Conforme
nos é relatado, os principais problemas no residencial estão relacionados ao
descumprimento de regras do condomínio são: som alto e soltar pipa (este últi mo
devido aos perigos do cerol). Quanto ao som alto, a síndica diz que a única
forma de intervir quando há o descumprimento desta regra é se dirigir até os
infratores (na maioria, jovens) e através do diálogo fazer com que abaixem o
6

Do complexo ainda faz parte o residencial Rubiá Kaiser B, separado fisicamente (por cercas e muros) e
com outra estrutura organizacional: outro síndico, outro núcleo de portaria, prestadores de serviço, entre
outros.
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volume. Já o problema das pipas, até um tempo atrás buscou-se a partir do
diálogo minimizar o problema. Na ocasião da entrevista, o problema havia sido
sanado por uma ação criada por ela própria . Uma vez por mês era organizada
uma sessão de cinema na área de festas do condomínio para as crianças com
pipoca, cachorro quente e refrigerante, em troca, elas não podem soltar pipa,
caso o acordo seja quebrado, a sessão de cinema não acontece. Para viabilizar
o evento, empresas que prestam serviços para o co ndomínio ajudam
financeiramente.
Os problemas apresentados anteriormente foram relacionados a quebra
de regras por parte de um público em sua grande maioria composta por jovens
e crianças, porém, os adultos também cometem suas infrações. Objetos
pendurados na janela dos apartamentos també m não são permitidos de acordo
com as regras do condomínio, mas, ocasionalmente é comum ver toalhas ou
roupas estendidas no parapeito e até mesmo colchões pendurados, como relata
a síndica, além de afetar a estética, esta ação não é permitida pelo fato dos
objetos poderem cair e consequentemente atingir ou machucar alguém lá
embaixo. Além disto, também existe o problema das brigas de casais , geralmente
motivado por embriaguez do parceiro , conforme ela relata. O condomínio
também tem uma regra bem clara quan to a cultos religiosos que são proibidos
de acontecer nas áreas comuns do condomínio , independente da inst ituição
religiosa “se liberar par a um tem que liberar pra todos” . Certo dia, durante a
madrugada, moradores de outros blocos ligaram para ela relatando que ouviam
gritos vindos de determinado apartamento, chegando lá para saber o que estava
acontecendo, descobriu que um dos condôminos estava “expulsando o capeta”
de outra pessoa. Educadamente, a sindica solicita apenas que os moradores
mantenham o silêncio. Dentro dos apartamentos é autorizado o evento de cultos
religiosos, desde que mantenham a conduta e respeitem as regras impostas pelo
condomínio, bem como o sossego de seus vizinhos.
A segurança é um dos principais cuidados a ser tomado no co njunto,
questionada sobre já ter sofrido ameaças de morte de algum condô mino ela
responde que sim. Ser responsável por um condomínio de mais de 2.000 pessoas
não é uma tarefa fácil , porém, tem consciência da responsabilidade que lhe foi
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atribuída, ela relata ter medo, contudo segue as atividades e , quando
necessário, um segurança a acompanha em suas intervenções. Mesmo diante
deste fato, relata que nenhuma morte ou violência tenha acontecido dentro do
condomínio, a única ocorrência que se tem é de um ho mem que se suicidou por
motivos pessoais.
Como já apontado anteriormente, diversos estudos apontam a falta de
infraestrutura dos terrenos que recebem os conjuntos habitacionais MCMV faixa
1, implantados usualmente nas periferias das cidades onde há precariedade de
serviços públicos básicos para uso da população em termos de quantidade
suficiente para atender a demanda demográfica ou simplesmente não possuem
alguns destes serviços , porém, o residencial Rubia Kaiser, segundo relato da
própria síndica, é muito bem atendido quanto aos equipamentos de uso público.
Próximo dali, tem 5 postos de saúde onde são bem assistidos pelos profissionais
da saúde, no entanto, as especialidades de ginecologista e odontologia ainda
faltam para atender a demanda, escolas de ensino primário e secundário além
de uma creche, que fica mais longe, mas fornece aos moradores do condomínio
uma Kombi que leva e traz as crianças todos os dias, seu período de
funcionamento é das 7:00h. às 17:30h. Transporte público também é um serviço
do qual os moradores não apresentam queixas, bem em frente ao residencial,
há um ponto de ônibus por onde passam três linhas diferentes em um intervalo
de 15 em 15 minutos. Pelo menos no que diz respeito a saúde, educação e
transporte, três serv iços básicos e necessários para uma população, os
residentes do condomín io estão sendo assistidos. Mas não é só isto, ali perto
também tem mercados, farmácias, panificadoras, igrejas entre outros serviços.
Serviços esses já existentes antes da implantação do condomínio.
Depois da conversa qu e tivemos com a sindica, fomos passear pela área
do condomínio para conhecer como eram os espaços de uso comunitário do
residencial e ficamos livres para visitar apartamentos de outros moradores que
se dispusessem a nos receber para uma entrevista, mas evitando alguns blocos
onde relatavam viver pessoas mais problemáticas do condomínio. Durante o
passeio pelo pátio, percebi, assim como todo o grupo, que faltam áreas verdes,
todo o pátio é calçado com lajotas sextavadas, uma característica útil pelo fato
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dos carros serem estacionados no próprio pátio (residenciais do MCMV não
possuem garagens cobertas) , as bordas do terreno o espaço entre blocos e o
recuo da testada tem gramado, sendo que este último possui maior quantidade
de plantas, arbustos e algumas palmeiras. Q uestionada sobre a possibilidade
de, através de uma iniciativa das turmas de arquitetura, arborizar os espaços
gramados com pequenas mudas e promover algum tipo de conscientização dos
moradores ao cuidado com a natureza, a sindica dis se que não podem ser
plantadas árvores pelo fato de suas raízes comprometerem a estrutura dos
edifícios, é permitido apenas o plantio de pequenas espécies. Quanto ao
mobiliário de entretenimento para crianças e jovens, notei que são poucos, visto
que a população destes no condomínio é grande, mas segundo informações da
sindica, o parque passará por reformas e será inaugurado dia 12 de o utubro (d ia
das crianças) 7 . Já as áreas de festa e quiosques parecem em quantidade
necessária, visto também que, no caso dos quiosques, são espaços pequenos,
apenas com o espaço de uma churrasqueira e uma pequena bancada ,
promovendo certa integração entre moradores 8 . Observando de forma geral,
percebe-se que este grupo de atividades localizado no espaço central rodeado
pelos blocos gera a vida daquela área, onde moradores interage m um com os
outros através destas , mas ao mesmo tempo permitem a propagação de ruído
dessas áreas aos apartamentos do entorno .
Depois de algum tempo, eu outras três acadêmicas (Jackeline, Rafaela e
Letícia) nos reunimos para visitar o apartamento de Dona Dolores de 68 anos,
uma senhora a qual a própria sindica havia comentado sobre ela, que seria muito
receptiva caso quiséssemos visitá -la, podíamos ir que a mesma nos receberia .
Ao tocarmos a campainha ela atende a porta, nos apresentamos e ela nos
convida para entrar. De imediato pe rcebe-se o cuidado que tem com seu
apartamento, era uma típica casa de vó, muitas pl antas, alguns pequenos
brinquedos espalhados pe lo sofá (dos netos e bisnetos que, segundo ela, tem
20 e 15 sucessivamente ) a toalhinha na mesa, enf im, era um pequeno espaço

Uma ação junto ao CAUAC (Centro Arquitetônico e Urbanístico de Apoio à Comunidade formado por acadêmicos
do curso de Arquitetura e Urbanismo da Católica de Santa Catarina) promoveu a construção de mobiliário para as
áreas livres do residencial
8 No entanto, em nenhuma visita realizada observou-se o uso desses espaços.
7
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acolhedor. Questionada sobre como é viver no condomínio e como se sente
vivendo naquele espaço , ela diz que gosta muito dali , e que não tem problema
nenhum com o lugar. Sobre sua família, relata que todos moram na zona sul,
local onde também morava antes de mudar-se para o Rubia Kaiser junto com um
de seus filhos , e que prefere morar sozinha, junto de Zeca Moisés, seu cão fiel
e companheiro. Relata preferir assim a morar junto com os filhos , cujos modos
de vida são diversos. Ela ainda acrescente que ali ela é mais independente,
dorme e acorda cedo, assiste televisão, come e sai de casa a hora que quer, e
é isto que ela gosta. “Dia de semana vocês não me encontram em casa”, disse,
revelando também que não conhece os blocos mais ao fundo do residencial e
nem muitas pessoas de lá, diz que sempre que vai passear, passeia fora do
condomínio.

O PARAÍSO PODE SER UM PARAÍSO
Terminada a nossa visita no residencial Rubia, fomos até a sede da
associação de moradores do Jardim Paraíso para conversarmos com seu
presidente. Segundo ele, o espaço da sede existe desde 1992, a empresa
Universal

Tabacos

quando

instalou

uma

filial

na

cidade,

ajudou

na

reestruturação da associação , construindo um espaço para festas (bastante
procurado pelos moradores) e reformando as q uadras e brinquedos do parquinho
infantil, que hoje já estão um tanto deteriorados . Questionado sobre o que
achava de terem implantado o residencial no bairro, o presidente diz que ele,
assim como boa parte dos moradores, não concordou com a ideia, disse que a
criminalidade aumentou a partir da chegada dos novos moradores ao condomínio
e acrescenta que o bairro não foi estruturado para receber esse acréscimo
significativo de pessoas. O residencial Rubia Kaiser A e B somam juntos cerca
de 4.200 moradores o que corresponde a cerca de 22 % do total de moradores
do bairro 9. Além de tudo, diz que até então o objetivo do condomínio seria tirar
as famílias da favela que existe no bairro e ab rigar estas no novo espaço, porém

Segundo o Joinville Bairro a Bairro (SEPUD, 2017) o bairro do Jardim Paraíso tinha cerca de 18.600 pessoas em
2016.
9
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isto não aconteceu, ele diz que nem todas as famílias da favela foram
transferidas para o residencial e que ainda deram espaço para famílias que nem
eram de Joinville. Já Dona Conceição, sindica do Rubia, disse que todos o s
condôminos são de Joinville , e conforme regras da própria Secretaria de
Habitação, há uma avaliação para a seleção das famílias que irão morar no
residencial. Quanto a violência, como já foi dito aqui, nunca houve ocorrência
de crime cometido de ntro do condomínio e não há provas de que o índice de
criminalidade no bairro tenha aumentado por conta do Ru bia, este é um caso
que precisa ser melhor avaliado. Além de tudo o residencial não faz parte da
associação do Jardim Paraíso, um fato bastante curioso visto que o mesmo
também faz parte do bairro. Ainda segundo o presidente, t odos os crimes
cometidos no bairro são comunicados ao Governo do Estado, porém nem sempre
são correspondidos com alguma solução, o bairro conta somente com um posto
policial e uma só v iatura, que segundo ele não dá conta de cuidar da segurança
dos moradores, sendo necessário as vezes chamar reforços de outros bairros.
Sobre morar ali ele é enfático ao dizer “é bom morar aqui, não troco o bairro por
outro nenhum”, percebe-se o carinho e amor que os moradores tem pelo bairro
mesmo enfrentando tantos problemas relacionado ao descaso e preco nceito. Em
relação ao transporte público, diz que “sobre isto não dá para se queixar”, são
bem atendidos pelo serviço, já com relação ao saneamento básico, este ainda é
um sério problema do bairro além das poucas opções de lazer, a praça da
associação de moradores é a única do bairro, e não consegue atender a todos
os moradores. Além disto, diz que as crianças e jovens do bairro adoram futebol,
há uns anos atrás, inclusive, havia m torneios interbairros de futebol de areia, e
o Jardim Paraíso foi campeão por 23 anos.
Quando fomos comunicados sobre a visita que faríamos ao residencial
Rúbia Kaiser, a turma ficou um tanto quanto surpresa, além da má fama do
próprio residencial, este ainda era somado ao fato dele estar implantado no
bairro Jardim Paraíso, conhecido por todos como o bairro mais perigoso e
violento de Joinville. As notícias relatadas por veículos de informação como
jornais e noticiários são muitas vezes veiculadas para evidenciar os conflitos
urbanos nesses bairros, com enfoque no tráfico de drogas e assassinatos, o que
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corrobora para o estigma de violência a todo bairro e a toda sua população. Um
dos moradores depõe sobre o preconceito vivenciado pelos moradores.
O pre con ce ito com o b airr o é sen ti do pe lo s mora dor es, n o di a a di a.
Às ve zes , é uma pi zzar ia que nã o fa z ent reg as no P araí so, o u uma
loj a qu e pre fer e ter ce iri zar o u ev it ar en tre gar um mó ve l ou
equ ipam en to. ‘ As p ia da s p ejor ati va s c ontr a o s mor ad ores e o b airr o
são fre qu ent es. Sem pre tem um ou o utro qu e fi c a a bi sma do ou
ass us tad o em sab er q ue a gen te vi ve a qu i. Es ta s pes soa s e stã o
errad as, p orqu e aqu i é u m bom lu gar par a se v ive r’, p ontu a a t éc ni ca
de enf erm agem T al ita C ampo , 32 ( NOT ÍC IA S DO D I A O N - LI N E,
2016) .

CONSIDERAÇÕES
Mesmo sendo um bairro carente e estando longe do centro da cidade e,
por consequência, de alguns serviços que só são encontrados por lá, o Jardim
Paraíso é, ao olhar dos moradores entrevistados , um bairro que supre as
necessidades cotidianas, ponto de vista esse não compartilhado pelos demais
moradores do bairro, que sofreram o impacto do aumento do número de
moradores sem que isso refletisse em maiores investimentos em infraestrutura
local.
A infraestrutura local sobrecarregada aumenta o preconceito com os
moradores “de fora”, que habitam no residencial implantado no bairro, Haja vista
os problemas de convívio social existentes dentro destes condomínios de HIS
produzidos pelo programa MCMV, sua implantação den tro de um bairro que
enfrenta problemas sociais relacionados a falta de segurança e violência acaba
sendo um tanto temerosa pelas grandes chances do residencial acabar piorando
a situação já vivida no local, e a partir da análise do Residencial Rubia Kaise r
chamou atenção o fato das coisas funcionarem pacifica mente, mas não sem
conflitos, dentro do empreendimento. Porém, em uma visita ao condomínio neste
ano (2017) percebeu -se uma situação bem diferente.
Os conflitos internos se agravaram o que culminou no afastamento da
síndica (com quem realizamos a entrevista) e esta encontra se fora do
condomínio, pois teve sua integridade física ameaçada (segundo relatos dela) 10.
O acontecimento foi veiculado no noticiário com a seguinte manchete: “ Após chegada da PM, festa em Joinville
termina com tiros, balas de borracha e detidos”. A suposta festa relatada no texto era, de acordo com os relatos
10
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Em conversa com agentes sociais fica claro que o cargo de gestão dos diversos
condomínios residenciais (como Trentino e Maria da Graça, ambos direcionados
a faixa 1 no município de Joinville) passam por diversas dificuldades, o cargo
tem muita rotatividade e as ameaças constantes que estes gestores sofrem são
relatadas como uma das razões para e sse afastamento.
Em relação ao espaço construído verificou -se de maneira geral que o
espaço dos apartamentos chega a ser , em alguns casos, claustrofóbico. Levando
em consideração que os mobiliários de grande parte dos apartamentos são
adquiridos em lojas populares com padrão dimensional um tanto exagerado , a
ergonomia dos espaços acaba sendo mais comprometida . As áreas sociais do
residencial merecem maior atenção no projeto já que falta espaço nos
apartamentos, estimulando também convívio social entre os moradores.
A cada ano, mais projetos de HIS são construídos no Brasil, e junto com
cada projeto executado novos problemas no pós-ocupação surgem nestes
empreendimentos . Patologias sociais acabem sendo comum em ambientes de
vulnerabilidade social . É relevante acompanhar de perto a ocupação destes
locais para que se possa chamar atenção para um problema grave de projeto
das Habitações Sociais do Brasil , que ao mesmo tempo que buscam resolver o
problema do déficit habitacional, contribuem para o surg imento de outros. A
pesquisa será continuada para acompanhar depois da eclosão recente das
complicações sociais internas .

ouvidos, a comemoração do afastamento da síndica. http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/09/aposchegada-da-pm-festa-em-joinville-termina-com-tiros-balas-de-borracha-e-detidos-9892624.html.
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