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Do mesmo modo, apresentamos nosso agradecimento à Chefia do DAU/UFPE, representada 
pelos professores Ronald Vasconcelos (Chefe) e Ruskin Freitas (Subchefe), que se apresen-
taram solidários e disponíveis a prestar o apoio institucional necessário à tarefa.

Juntos, nós professores da CIAPA e a Chefia do Departamento, fomos em novembro de 2018 
buscar o respaldo da Reitoria da UFPE para a realização do evento, em um momento político 
bastante adverso, com as restrições orçamentárias impostos às universidades públicas do 
país. O Reitor da UFPE, Professor Anísio Brasileiro, e a Pró-reitora de Extensão e Cultura 
(ProExC), Professora Christina Nunes, abraçaram o desafio, como reconhecimento do mérito 
inquestionável do professor De La Mora na sua incansável luta pelo direito à cidade.

Vale lembrar que havia um ano, em novembro de 2017, o fundador da CIAPA recebera uma 
homenagem da UFPE, por meio da ProExC, que enalteceu a sua importância para a indisso-
ciabilidade do ensino, pesquisa e extensão no exercício do papel social da universidade. A 
Pró-Reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação (ProCIT), representa-
da pelo pró-reitor, Professor Paulo Cunha, e pela sua Assessora de Eventos, Roberta Miran-
da, engajou-se para contribuir à execução de procedimentos necessários à realização de 
evento deste porte.

No âmbito interno à UFPE, a CIAPA compõe a Comissão de Direitos Humanos Dom Hélder 
Câmara (CDH), coordenado pela Professora Maria José Matos Luna, e se articula com outros 
grupos acadêmicos no desenvolvimento de ações em parceria como o Observatório PE 
(Núcleo Recife da Rede Nacional INCT Observatório das Metrópoles), coordenado pela 
Professora Maria Ângela de Almeida Souza. Ambas nos ofereceram sua preciosa colabora-
ção. Procuramos ainda apoio do Instituto da América Latina (IAL), coordenado pelo Professor 
Janssen Felipe da Silva, que designou o Professor Juan Pablo Martin Rodrigues para nos dar 
suporte no acolhimento de nossos visitantes hispanófonos, e da Cátedra Paulo Freire (CPF), 
coordenada pela Professora Eliete Santiago, que designou a Professora Marília Gabriela 
Menezes para nos brindar com sua palestra no Encontro. Finalmente, buscamos o suporte da 
Associação dos Docentes da UFPE (ADUFEPE), na pessoa do seu diretor financeiro, Profes-
sor Audísio Costa, que viabilizou importante colaboração para a realização do XXV Encontro 
da REDE.

No âmbito externo à UFPE, destacam-se as parcerias com os órgãos governamentais e não-
-governamentais, com os quais atuamos conjuntamente na Região Metropolitana do Recife. 
Dedicamos nosso especial obrigado:

1) Às lideranças comunitárias do sistema de gestão compartilhada do Plano de Regulari-
zação das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS), nas pessoas do atual Presidente 
do Fórum do PREZEIS, Degenildo Trajano e do membro da coordenação Edvaldo Santos.
2) À Autarquia de Urbanização do Recife (URB-Recife), com a qual desenvolvemos um 



Convênio de Cooperação Técnica voltada ao Fortalecimento Institucional do PREZEIS, entre 
os anos de 2018 e 2019, tendo a arquiteta-urbanista Norah Neves como
representante.
3) Ao Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), representado pelo 
membro de sua Coordenação Nacional Serginaldo Santos, junto ao qual desenvolvemos 
ações de apoio técnico para consolidação do habitat socialmente produzido no Conjunto Dom 
Hélder Câmara (no Recife) e no Conjunto Mércia Albuquerque (em Jaboatão dos Guarara-
pes), e para a consolidação e urbanização da Comunidade Vila Sul (no bairro de Afogados, 
Recife).
4) À ONG Habitat para Humanidade Brasil, coordenado pela arquiteta-urbanista Socor-
ro Leite, com a qual partilhamos experiências e lutas em nossa participação como represen-
tantes da UFPE no espaço institucional de participação social no planejamento urbano muni-
cipal, o Conselho da Cidade do Recife (Concidade).
5) Ao Movimento Articulação Recife de Luta (ARL), da qual a CIAPA faz parte, criado 
para reivindicar ao poder público uma participação efetiva dos atores sociais na elaboração 
dos instrumentos normativos urbanísticos (Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, 
entre outras) da Cidade do Recife.
6) Ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU-PE), representado 
pelo seu presidente, arquiteto-urbanista Rafael Tenório, que partilhou conosco seu projeto de 
realização de um Edital para realização de um Concurso de implementação de projeto de 
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), em uma ZEIS do Recife: o 
Prêmio Luís De La Mora.

Todos esses apoios internos e essas parcerias com organizações de espectro tão amplo, 
representativas de diversos segmentos da sociedade civil e do poder público local, foram 
fundamentais para o êxito na realização do XXV Encontro Anual da REDE ULACAV no 
Recife. A cada um deles, agradecemos enormemente por seu compromisso, apoio e dedica-
ção para este fim.

Nada disso teria sentido sem o engajamento cotidiano da equipe da CIAPA e de seus amigos, 
os quais citamos com muito carinho e reconhecimento: os Professores do MDU/UFPE Tomás 
Lapa, Ângela Souza, Ana Rita Sá Carneiro, Suely Leal e a Professora do Programa de Pós-
-Graduação em Serviço Social (PPSS/UFPE), Rosa Cortês. Aos professores Fernando Weller 
e Paula Reis, do Departamento de Comunicação Social da UFPE (DCS/UFPE), parceiros da 
CIAPA em projeto de Extensão Universitária para o fortalecimento do PREZEIS, obrigado 
pela contribuição na produção e realização dos vídeos e filmes exibidos ao longo do XXV 
ULACAV. Nosso agradecimento à dedicação dos mestrandos, doutorandos e pós-doutoran-
dos do MDU/UFPE, com especial destaque a Natally Freire e a Yasmim Cardoso; aos alunos 
do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo (CAU/UFPE), membros da equipe de 
trabalho; e aos alunos do Curso de Letras (CL/UFPE).

Para todos os que participaram do evento, professores, estudantes, profissionais e lideranças 
comunitárias, de todas as partes do Brasil e da América Latina, nosso muito obrigado por
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Para todos os que participaram do evento, professores, estudantes, profissionais e lideranças 
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nos propiciar momentos inesquecíveis de apredizagem e troca de experiências.
 
Por fim, nosso agradecimento profundo ao nosso mestre Luís De La Mora, que nos deixou 
um legado e o desafio de conduzir a CIAPA, mantendo viva a sua missão, e o nosso carinho 
a Lucy De La Mora, sua esposa que, como ele, também foi professora da UFPE, e a seus 
filhos, Luís, Eduardo, Henrique e Cecília (ela mesma arquiteta-urbanista e parceira da 
CIAPA).

Danielle ROCHA (coordenadora), Fabiano DINIZ, Bruno LIMA e Ronald VASCONCELOS
Coordenação Colegiada da CIAPA/UFPE.
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INTRODUÇÃO

Decidimos não trazer aqui uma introdução de Anais nos moldes tradicionais, mas antes traçar 
um Relato dos desafios de reestruturar um Grupo Acadêmico e ao mesmo tempo recepcionar 
o evento internacional anual de uma Rede Universitária em uma data simbólica, suas bodas 
de prata. Isto sob a emoção diante da perda recente de dois de seus membros eméritos: os 
Professores Luís De La Mora (Universidade Federal de Pernambuco, Brasil) e Jorge Di Paula 
(Universidad de la Republica, Uruguai).

Quando Luís De La Mora, sociólogo e professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
(DAU-UFPE), comunicou-nos a decisão de que a CIAPA iria organizar o XXV Encontro da 
REDE ULACAV, à qual o nosso grupo acadêmico havia se incorporado desde 2009, revela-
ram-se concomitantemente sua felicidade e preocupação. Pediu-nos, como um líder que sabe 
que está em processo de despedida, que, mesmo estando ele ausente, levássemos adiante 
esta empreitada. Antes, Luís já havia passado a Danielle Rocha o bastão da coordenação da 
CIAPA e, aos poucos, ia nos fazendo as recomendações necessárias para que seu legado 
continuasse vivo. A publicação desses Anais é uma oportunidade para render homenagens a 
ele, que faleceu em 2018.

É necessário esclarecer: a CIAPA é um grupo acadêmico do DAU-UFPE fundado em 2009 por 
Luís à qual nos incorporamos, como Professores deste departamento, nós:  Danielle Rocha, 
Ronald Vasconcelos, Fabiano Diniz e Bruno Lima. Há cerca de quatro anos trabalhávamos 
juntos no ensino, extensão e pesquisa em torno do tema da moradia popular. Como Luís, nós 
quatro tínhamos em nosso perfil profissional, em nossas experiências anteriores fora da 
universidade, envolvimento com a urbanização e a regularização fundiária de assentamentos 
precários em processos participativos, seja como gestores do poder público, seja como mem-
bros de Organizações Não-Governamentais (ONG), seja como arquitetos e urbanistas colabo-
radores na assistência técnica aos movimento social pelo direito à cidade.

Oferecíamos a cada semestre, de forma colaborativa, a disciplina “Produção Social do Habi-
tat” no Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU-UFPE, do qual ele foi 
um dos fundadores), que tinha como diferencial seu caráter extensionista. Trata-se de uma 
atividade acadêmica desenvolvida na perspectiva do longo prazo, capaz de ampliar o proces-
so participativo e a relação com os atores sociais em vários semestres acadêmicos consecuti-
vos.

Já tínhamos, juntos e sob a coordenação de Luís, estabelecido parcerias históricas com algu-
mas organizações e atores sociais que aceitaram nossa convocação e tomaram parte desta 
importante celebração de troca de experiências com os países da América Latina. Dessa 
forma, era natural que a prática extensionista da CIAPA extrapolasse em muito a carga-horária 
de 45h da disciplina inscrita na grade curricular do programa de pós-graduação.

Mesmo sem seu líder, desde 2018, o grupo seguiu operante, renovando-se e agregando 
novas perspectivas e identidades, sem se afastar dos referenciais teóricos basilares (proces-
sos de participação, direito à cidade, produção social do conhecimento e do habitat), nem de 
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sua missão: promover apoio à produção social de moradia de qualidade e ao acesso ao direito 
à cidade. Metamorfoseando nossas práticas, persistimos na interação com parceiros históri-
cos, como os representantes do segmento popular atuante na gestão do Plano de Regulariza-
ção de Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS), o Movimento de Luta nos Bairros, 
Vilas e Favelas (MLB), além de ONGs como o Habitat para a Humanidade Brasil e o Centro 
Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social (CENDHEC). Também seguimos participando 
da Comissão de Direitos Humanos Dom Helder Câmara (CDH), da UFPE, na qual temos 
assento.

Nossas articulações se estendem a outros grupos acadêmicos, desenvolvendo ações em 
parceria com o Observatório Pernambuco (Núcleo Recife da Rede Nacional INCT do Obser-
vatório das Metrópoles). Em outras parcerias, no âmbito externo à UFPE, cooperamos com 
órgãos governamentais e não-governamentais em ações realizadas na Região Metropolitana 
do Recife. Destacam-se o assessoramento às lideranças comunitárias do modelo de gestão 
compartilhada do PREZEIS, e do MLB, no apoio técnico para consolidação do habitat social-
mente produzido nos Conjuntos Residenciais Dom Helder Câmara (Recife) e Mércia Albu-
querque (Jaboatão dos Guararapes) e da consolidação e urbanização da Comunidade Vila 
Sul (Recife).

Mas também estamos abertos à articulações institucionais como as estabelecidas junto à 
ONG Habitat para Humanidade Brasil, na participação em espaços institucionais como o Con-
selho da Cidade do Recife (Concidade) e o Movimento Articulação Recife de Luta (ARL), 
criado para reivindicar ao poder público uma participação efetiva dos atores sociais na elabo-
ração dos instrumentos normativos urbanísticos (Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação 
do Solo, entre outras).

Ainda no plano interinstitucional, a CIAPA colabora com organismos públicos, como a Autar-
quia de Urbanização do Recife (URB-Recife), no quadro da gestão do PREZEIS e, mais 
recentemente, como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU-PE), 
apoiando a realização de um Concurso de para implementação de Assistência Técnica em 
Habitação de Interesse Social (ATHIS) em uma ZEIS do Recife, denominado “Prêmio Luís De 
La Mora”.

Em sua atuação, a CIAPA busca ampliar a articulação interdisciplinar com outros departamen-
tos da UFPE. Em nossas pesquisas e ações de extensão, voltadas prioritariamente ao movi-
mento popular, procuramos estabelecer um leque mais amplo de parcerias com outros grupos 
de pesquisa, nacionais e estrangeiros. A já longeva colaboração com os colegas da Universi-
dad Veracruzana de Xalapa, do México, Luís Arturo Vázquez e Bertha Salazar, é um exemplo 
disso.

Nesses esforços, a partir de um ponto de vista convergente do enfrentamento das questões 
da produção do habitat popular, integramos, como membro da Comissão Diretiva, a RED 
Universitária Latinoamericana de Cátedras de Vivienda (RED ULACAV), através de nossa 
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representante, Danielle Rocha. Num contexto de reestruturação interna, a CIAPA teve a honra 
de organizar e sediar, na UFPE, na cidade do Recife, Brasil, o XXV Encontro Anual da REDE 
ULACAV.

Com base no contexto descrito, o tema central do Encontro, “25 anos da REDE ULACAV, 
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central, Avanços e retrocessos para uma formação/capacitação interdisciplinar em 
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em andamento), os avanços nas atividades, seus balanços e as perspectivas de continuidade 
dos trabalhos desenvolvidos pelos membros da REDE ULACAV no campo da formação e de 
extensão universitárias.

O Segundo Eixo Temático voltou-se à discussão da Evolução teórica e ação na produção 
social do habitat, destacando os aspectos teóricos e empíricos abordados nas experiências 
realizadas pelas Cátedras da REDE. Teve como base tanto os fundamentos desenvolvidos no 
acompanhamento e/ou apoio a iniciativas individuais e coletivas/colaborativas de produção do 
habitat, quanto à adaptação ou resposta aos novos desafios nesse campo, correspondente a 
novas formas de compreendê-los e de lhes dar respostas.

O Terceiro Eixo Temático, acerca da Abordagem da produção social de habitat na área 
educacional, social e institucional, orientava-se pela compreensão do habitat no processo 
de construção da habitabilidade, sociabilidade e do ambiente físico e humano, nas dimensões 
política e institucional. Os debates trataram das experiências desenvolvidas nas áreas educa-
cional, social e institucional como rumos para a abertura do diálogo entre os saberes acumula-
dos, numa perspectiva ampla e diversa do tema, a partir de uma visão de equilíbrio e de inclu-
são social das ações oriundas das políticas públicas e dos atores e entes sociais.
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O Quarto Eixo Temático teve como objetivo Reconhecer, analisar e debater os conflitos 
urbanos e as novas formas de viver. Para isso, deu-se especial atenção às atuações de 
natureza interdisciplinar que abarcam um largo espectro de compressão sobre a complexa 
relação das dinâmicas sócio-sustentáveis, em especial nas comunidades mais vulneráveis e 
os reflexos em sua qualidade de vida. Os conflitos urbanos são confrontados à forma de ação 
coletiva dos atores envolvidos na produção do habitat, vista a diversidade cultural, política, 
econômica e social.

As Mesas Redondas, realizadas no período da manhã, reuniram representantes de distintas 
Cátedras da REDE e convidados externos, cujas intervenções contribuíram para pautar os 
debates nas Sessões Temáticas. As contribuições de membros mais experientes, testemu-
nhas e protagonistas da consolidação da formação em habitat na América Latina, foram 
essenciais para estabelecer um “nivelamento” de informações e para fomentar as reflexões a 
partir de vivências distintas e muito profundas.

No intuito de vincular a temática central a práticas concretas de formação em habitat, a equipe 
da CIAPA, com o apoio da Comissão Diretiva, organizou Visitas Técnicas a duas comunida-
des do Recife que foram ou são alvos de atuação do grupo em suas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão universitária. Os Professores Ronald Vasconcelos e Fabiano Diniz 
(DAU/UFPE) acompanharam os participantes do XXV Encontro na visita técnica ao Conjunto 
Habitacional Dom Helder Câmara, localizado no bairro da Iputinga, Recife-PE.

Esse caso é uma ilustração da experiência de produção social do habitat em espaço consoli-
dado. O Conjunto Dom Helder Câmara é um caso de produção de um conjunto habitacional a 
partir da iniciativa do movimento popular MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Fave-
las), com apoio da UFPE, através de projeto de extensão universitária. Fruto da luta por terras 
para a construção de moradia popular, o conjunto Dom Helder Câmara é um exemplo de 
projeto autogerido por 200 famílias que passaram a ocupar terras públicas federais subutiliza-
das.

O processo envolveu pressão política e negociação entre as famílias associada ao MLB e 
organismos públicos, como a empresa proprietária do terreno e a prefeitura municipal. As 
moradias foram edificadas em regime de mutirão, por meio de autoconstrução. Para isso, os 
moradores tiveram o apoio da UFPE para a elaboração e execução colaborativa do conjunto 
habitacional, além do suporte de técnicos (pedreiros e mestres de obra) para a realização de 
tarefas. Após 17 anos, a comunidade ali instalada voltou a solicitar o apoio da UFPE para 
realizar trabalhos de avaliação pós-ocupação e adequações do projeto original às condições 
socioespaciais atuais, com o aumento do número de moradores pelo crescimento das famí-
lias.

Os Professores Danielle Rocha e Bruno Lima (DAU/UFPE) acompanharam os participantes 
do Encontro na visita técnica Experiência de Produção Social do Habitat em espaço em vias 
de consolidação. Ocupação Popular da Vila Sul, localizado no bairro de Afogados, Recife-PE.
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Este é um assentamento habitacional fruto das lutas do MLB, abrigando hoje cerca de 200 
famílias, oriundas de uma série de áreas pobres da cidade do Recife, sobretudo aquelas que 
ocupavam as margens da linha férrea no trecho entre os bairros de Afogados e São José. 
Organizados em torno de ações colaborativas, os moradores ocuparam terrenos às margens 
do estuário dos rios Tejipió, Pina e Jordão, no chamado “Pontal de Afogados”. As parcelas 
destinadas a essas famílias foram predefinidas em um traçado urbano prévio (um loteamento 
popular), tendo sido organizada a distribuição de infraestruturas e serviços públicos mínimos 
(água, energia elétrica e iluminação).

Diante da precariedade da ocupação e da busca de segurança fundiária e de qualidade urba-
nística, os representantes dos moradores procuraram o apoio da UFPE. A demanda se inscre-
ve em um contexto político-legal complexo, abrangendo terras da União alvo de interesse da 
municipalidade para fins de implantação de uma Operação Urbana Consorciada. Ao mesmo 
tempo, a Justiça Federal cobra solução para o atendimento das famílias que continuam 
ocupando as margens da linha férrea, num total suplementar de 600 famílias. Nesse quadro, 
a UFPE assume um papel que extrapola o simples apoio técnico inicial, avançando sobre a 
mediação de um conflito fundiário mais complexo.

Por fim, o XXV Encontro Anual da REDE ULACAV organizou Sessões de Audiovisual, com a 
projeção de uma série de cinco vídeos e um documentário de média duração, produzidos pela 
equipe da CIAPA como produto de um Convênio de Cooperação Técnica, firmado entre a 
UFPE, a Autarquia de Urbanização do Recife (URB/Recife) e o Fórum do Plano de Regulari-
zação de Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS), para o Fortalecimento Institucional 
do PREZEIS, desenvolvido em meio a um Projeto de Extensão Universitária entre os anos de 
2017 e 2019. O material dessas Sessões de Audiovisual está disponível nos Sites do PRE-
ZEIS e da REDE ULACAV, através do link https://www.youtube.com/watch?v=yRie2GRaZpg.

Os resultados do desenvolvimento do XXV Encontro Anual da REDE ULACAV nos anima, nós 
membros da CIAPA/UFPE, a seguir adiante na nossa prática particular de formação em habi-
tat. O legado de Luis De La Mora, cujos passos seguimos por considerá-los firmes, justos e 
bem orientados, está sendo respeitado e cultivado. Os frutos ainda estão por ser colhidos, à 
medida em que amadurecermos como formadores de técnicos em produção social do habitat 
que somos.

Entretanto há que se celebrar a acolhida a nós proporcionada pelos colegas das demais Cáte-
dras Latino-Americanas. A generosidade da Comissão Diretiva da REDE, no apoio ao evento 
organizado localmente por nós, foi o impulso necessário para que nós pudéssemos acolher, à 
altura da celebração dos 25 anos de existência da REDE ULACAV, a todos os membros 
plenos e aspirantes, convidados externos e parceiros.

Do ponto de vista quantitativo o XXV Encontro Anual teve a participação de um número consi-
derável de participantes, além de todos os envolvidos com sua organização. Tratando-se de 
um evento que em geral reúne apenas as Cátedras envolvidas, mas no Recife tivemos inscri-
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tos no evento um total de 321 pessoas (sendo 287 deles do Brasil). Estiveram presentes 
presencialmente 253  participantes. Foram submetidos 49 artigos, dos quais 28 foram apre-
sentados.

Do ponto de vista qualitativo, devemos destacar que o evento reuniu um perfil heterogêneo de 
participantes, representantes dos principais segmentos sociais envolvidos (e interessados) na 
formação em habitat. A participação majoritária foi de membros do segmento acadêmico: 
professores, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação. Mas, tivemos uma 
presença relevante, tanto quantitativa quanto qualitativa (pela troca de experiências por eles 
proporcionadas), de outros segmentos: dos movimentos populares de luta pela moradia e 
pelo direito à cidade; de associações profissionais (especialmente de arquitetura e urbanis-
mo); de profissionais autônomos da área do urbanismo; de ONGs e instituições do terceiro 
setor; do poder público (em especial, do executivo municipal).

Por fim, há que ser registrada a imensa contribuição dos nossos homenageados, os Professo-
res Luis de La Mora e Jorge di Paula, a quem dedicamos esta publicação, para a consolidação 
da REDE ULACAV como um ambiente relevante para o intercâmbio e aprofundamento do 
papel das universidades na produção de um habitat digno na América Latina, tendo favorecido 
a todos nós, membro da REDE alcançar o grau de integração de interesses comuns que os 
resultados do XXV ULACAV evidenciam.

Danielle Rocha (coordenadora), Fabiano Diniz, Ronald Vasconcelos e Bruno Lima
Coordenação Colegiada da CIAPA/UFPE.
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INTRODUCCIÓN

Como miembros de la Coordinación Colegiada de la Comunidad Interdisciplinaria de Acción, 
Investigación y Aprendizaje (CIAPA), decidimos no hacer uso del preámbulo tradicional 
comúnmente utilizado en Actas de eventos científicos, sino que, esbozar un relato sobre los 
desafíos de reestructuración de un Grupo Académico (el nuestro) y al mismo tiempo albergar 
el evento internacional anual de una Red Universitaria en una fecha simbólica, siendo conme-
morada sus “bodas de plata”. Esto bajo la emoción de la reciente pérdida de dos de sus miem-
bros eméritos: los profesores Luís de La Mora (Universidad Federal de Pernambuco, Brasil) y 
Jorge di Paula (Universidad de la República, Uruguay).

Cuando Luís de La Mora, sociólogo y profesor del Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
(DAU/UFPE), nos comunicó la decisión de que el grupo CIAPA organizaría el XXV Encuentro 
de REDE ULACAV, al que se había sumado nuestro grupo académico desde 2009, su alegría 
y la preocupación se reveló al mismo tiempo. Nos pidió, como líder que sabe que está en el 
proceso de despedirse, que, aunque esté ausente, llevemos a cabo este emprendimiento. 
Antes, Luís ya había pasado la batuta de la coordinación de CIAPA a Danielle Rocha y poco a 
poco, nos fue dando las recomendaciones necesarias para que su legado siguiera vivo. Así, 
la publicación de estas Actas es una oportunidad para rendirle homenaje, fallecido en 2018.

Antes de todo más, se hace necesario aclarar: CIAPA es un grupo académico del Departa-
mento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Pernambuco (DAU/UFPE) 
fundado en 2009 por Luís,  al cual nos sumamos como Profesores de este departamento, 
nosotros: Danielle Rocha, Ronald Vasconcelos, Fabiano Diniz y Bruno Lima. Hace unos 
cuatro años trabajamos juntos en docencia, extensión e investigación, en torno al tema de la 
vivienda popular. Al igual que Luís, los cuatro teníamos ya en nuestro perfil profesional y en 
experiencias previa,  fuera de la universidad, implicación con la urbanización y regularización 
territorial de asentamientos precarios en procesos participativos, ya sea como gestores del 
poder público, o como integrantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como 
arquitectos y urbanistas que colaboran en la asistencia técnica al movimiento social por el 
derecho a la ciudad.

Ofrecimos cada semestre, de manera colaborativa, la disciplina "Producción Social del Hábi-
tat" en el Programa de Postgrado en Desarrollo Urbano (MDU/UFPE, del cual Luís fue uno de 
los fundadores), la que tuvo su carácter de extensión como diferencial. Es una actividad 
académica desarrollada desde una perspectiva de largo plazo, capaz de ampliar el proceso 
participativo y la relación con los actores sociales en varios semestres académicos consecuti-
vos.

Ya habíamos establecido, juntos y bajo la coordinación de Luís, alianzas históricas con algu-
nas organizaciones y actores sociales que aceptaron nuestro llamado y participaron de esta 
importante celebración de intercambio de experiencias con los países de América Latina. Por 
lo tanto, era natural que la práctica de extensión de CIAPA fuera mucho más allá de la carga 
de trabajo de 45 horas de la disciplina inscrita en el plan de estudios del programa de posgra-
do.
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Incluso sin su líder, desde 2018, el grupo se ha mantenido activo, renovándose y agregando 
nuevas perspectivas e identidades, sin apartarse de los referentes teóricos básicos (procesos 
de participación, derecho a la ciudad, producción social de conocimiento y hábitat), ni de su 
misión: promover el apoyo a la producción social de vivienda de calidad y el acceso al derecho 
a la ciudad. Metamorfoseando nuestras prácticas, persistimos en la interacción con socios 
históricos, como los representantes del segmento popular activo en la gestión del Plan de 
Regularización de Áreas Especiales de Interés Social (PREZEIS), el Movimiento de Lucha en 
Barrios, Villas y Favelas (MLB), además de ONG como Hábitat para la Humanidad Brasil y el 
Centro Dom Helder Câmara de Acción Social (CENDHEC). También seguimos participando 
en la Comisión de Derechos Humanos Dom Helder Câmara (CDH), de la UFPE, en la que 
tenemos un asiento.

Nuestros vínculos se extienden a otros grupos académicos, desarrollando acciones en alianza 
con el Observatorio de Pernambuco (Centro Recife de la Red Nacional INCT del Observatorio 
de las Metropolis). En otras alianzas, fuera de la UFPE, colaboramos con organismos guber-
namentales y no gubernamentales en acciones que se llevan a cabo en la Región Metropolita-
na de Recife. Destacamos el asesoramiento a los líderes comunitarios del modelo de gestión 
compartida de PREZEIS, y al MLB, en el apoyo técnico para la consolidación del hábitat 
producido socialmente en los conjuntos residenciales Dom Helder Câmara (Recife) y Mércia 
Albuquerque (Jaboatão dos Guararapes), además de la consolidación y urbanización de la 
Comunidad de Vila Sul (Recife).

Pero también estamos abiertos a articulaciones institucionales como las establecidas con la 
ONG Hábitat para la Humanidad Brasil, en la participación en espacios institucionales como el 
Consejo de la Ciudad de Recife (Concidade) y el Movimiento Recife de Lucha (ARL), creado 
para reclamar el poder público una efectiva participación de los actores sociales y en la elabo-
ración de los instrumentos normativos urbanísticos (Plan Maestro y Ley de Ordenamiento y 
Ocupación del Suelo, entre otros).

Aún a nivel interinstitucional, CIAPA colabora con organismos públicos, como la Autoridad de 
Urbanización de Recife (URB/Recife), en el marco de la gestión de PREZEIS y, más reciente-
mente, como el Consejo de Arquitectura y Urbanismo de Pernambuco (CAU/PE), apoyando la 
realización de una Licitación para la implementación de la Asistencia Técnica en Vivienda de 
Interés Social (ATHIS) en una ZEIS de Recife, denominada “Premio Luís De La Mora”.

En sus actividades, CIAPA busca ampliar la articulación interdisciplinaria con otros departa-
mentos de la UFPE. En nuestras acciones de investigación y divulgación, que se enfocan prin-
cipalmente en el movimiento popular, buscamos establecer una gama más amplia de alianzas 
con otros grupos de investigación, nacionales y extranjeros. La colaboración de larga data con 
los colegas de la Universidad Veracruzana de Xalapa, México, Luís Arturo Vázquez y Bertha 
Salazar, es un ejemplo de ese tipo de articulación a nivel internacional.

En estos esfuerzos, desde un punto de vista convergente de abordar los temas de producción 
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Urbanización de Recife (URB/Recife), en el marco de la gestión de PREZEIS y, más reciente-
mente, como el Consejo de Arquitectura y Urbanismo de Pernambuco (CAU/PE), apoyando la 
realización de una Licitación para la implementación de la Asistencia Técnica en Vivienda de 
Interés Social (ATHIS) en una ZEIS de Recife, denominada “Premio Luís De La Mora”.

En sus actividades, CIAPA busca ampliar la articulación interdisciplinaria con otros departa-
mentos de la UFPE. En nuestras acciones de investigación y divulgación, que se enfocan prin-
cipalmente en el movimiento popular, buscamos establecer una gama más amplia de alianzas 
con otros grupos de investigación, nacionales y extranjeros. La colaboración de larga data con 
los colegas de la Universidad Veracruzana de Xalapa, México, Luís Arturo Vázquez y Bertha 
Salazar, es un ejemplo de ese tipo de articulación a nivel internacional.

En estos esfuerzos, desde un punto de vista convergente de abordar los temas de producción 

del hábitat popular, integramos, como miembro del Comité Directivo, la RED Latinoamericana 
de Cátedras de Vivienda (RED ULACAV), a través de nuestra representante, Danielle Rocha. 
En un contexto de reestructuración interna, CIAPA tuvo el honor de organizar y acoger, en la 
UFPE, en la ciudad de Recife, Brasil, la XXV Reunión Anual de RED ULACAV.

A partir del contexto descrito, el tema central del Encuentro, “25 años de la RED ULACAV, 
reflexiones sobre avances y retrocesos para una educación / formación interdisciplinaria en 
hábitat”, se presentó como una oportunidad de fortalecimiento y cohesión de nuestro grupo a 
través de el análisis conjunto de los obstáculos y logros alcanzados en las prácticas acumula-
das en este período de un cuarto de siglo. Definido de manera colegiada por el Comité de 
Dirección de la RED, la elección del tema es el resultado de una reflexión preliminar muy bien 
fundamentada.

El tema fundamental de esta temática, la formación específica para enfrentar una problemáti-
ca relevante y común a los países latinoamericanos, la producción del hábitat popular, permi-
tió a las Cátedras que integran la RED un momento rico de intercambio de experiencias y 
fortalecimiento de los lazos de colaboración entre ellos. En este sentido, los homenajes a dos 
de sus miembros eméritos, los Profesores Luís De La Mora y Jorge Di Paula, representaron 
tanto la nostalgia por su partida como el reconocimiento a la importancia de sus aportes a la 
formación del hábitat, entendido como un legado a continuar.

A partir de este tema clave, las actividades del XXV Encuentro Anual se organizaron en base 
a cuatro Ejes Temáticos que animaron el debate, desarrollado en forma de Sesiones Temáti-
cas, realizadas por la tarde. El Primer Eje Temático, centrado en el tema central, Avances y 
retrocesos para una educación y formación interdisciplinaria en hábitat, buscó estimular 
la reflexión sobre las experiencias interdisciplinarias realizadas (o en curso), los avances en 
las actividades, sus balances y las perspectivas de continuar el trabajo desarrollado por los 
integrantes de la RED ULACAV en el campo de la formación y la extensión universitaria.

El Segundo Eje Temático se centró en la discusión de la Evolución teórica y la acción en 
la producción social del hábitat, destacando los aspectos teóricos y empíricos abordados 
en las experiencias realizadas por las Cátedras de RED. Basada tanto en los fundamentos 
desarrollados en el seguimiento y/o apoyo de iniciativas individuales y colectivas/colaborativas 
para la producción de hábitat, como en la adaptación o respuesta a nuevos retos en este 
campo, correspondiendo a nuevas formas de entenderlos y darles respuestas.

El Tercer Eje Temático, sobre el Abordaje de la producción social del hábitat en el ámbito 
educativo, social e institucional, estuvo orientado por la comprensión del hábitat en el 
proceso de construcción de la habitabilidad, la sociabilidad y el entorno físico y humano, en las 
dimensiones política e institucional. Los debates abordaron las experiencias desarrolladas en 
el ámbito educativo, social e institucional, como orientaciones para establecer el diálogo entre 
los conocimientos acumulados, en una perspectiva amplia y diversa del tema, desde una 
mirada de equilibrio e inclusión social de las acciones surgidas a partir de políticas públicas y
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de la participación de actores y entidades sociales.

El Cuarto Eje Temático tuvo como objetivo Reconocer, analizar y debatir los conflictos 
urbanos y las nuevas formas de vida. Para ello, se prestó especial atención a acciones de 
carácter interdisciplinario que abarcan un amplio espectro de compresión sobre la compleja 
relación de dinámicas socio-sustentables, especialmente en las comunidades más vulnera-
bles y los efectos en su calidad de vida. Los conflictos urbanos se enfrentan a la forma de 
acción colectiva de los actores involucrados en la producción del hábitat, ante la diversidad 
cultural, política, económica y social.

Las Mesas Redondas, realizadas por la mañana, reunieron a representantes de diferentes 
Cátedras de RED e invitados externos, cuyas intervenciones contribuyeron a orientar los 
debates en las Sesiones Temáticas. Los aportes de miembros más experimentados, testigos 
y protagonistas de la consolidación de la formación del hábitat en América Latina, fueron 
fundamentales para establecer una “nivelación” de información y propiciar reflexiones desde 
experiencias variadas y profundas.

Con el fin de vincular el tema central a prácticas concretas de formación en hábitat, el equipo 
de CIAPA, con el apoyo del Comité Directivo, organizó Visitas Técnicas a dos comunidades 
en Recife que fueron o son objetivos de las actividades del grupo en sus actividades docentes, 
de investigación universitaria y extensión. Los profesores Ronald Vasconcelos y Fabiano Diniz 
(DAU / UFPE) acompañaron a los participantes del XXV Encuentro en la visita técnica al Con-
junto Habitacional Dom Helder Câmara, ubicado en el barrio de Iputinga, Recife-PE.

Este caso es una ilustración de la experiencia de producción social del hábitat en un espacio 
consolidado. El Complejo Dom Helder Câmara es un caso de producción de un conjunto habi-
tacional basado en la iniciativa del movimiento popular MLB (Movimiento de Lucha en Barrios, 
Villas y Favelas), con el apoyo de la UFPE, a través de un proyecto de extensión universitaria. 
Fruto de la lucha por la tierra para la construcción de viviendas populares, el complejo Dom 
Helder Câmara es ejemplo de un proyecto autogestionado por 200 familias que comenzaron 
a ocupar terrenos públicos federales infrautilizados.

El proceso involucró presión política y negociación entre familias vinculadas al MLB y organis-
mos públicos, como la empresa dueña del terreno y la alcaldía. Las casas fueron construidas 
en un esfuerzo conjunto, a través de la autoconstrucción. Para ello, los vecinos contaron con 
el apoyo de la UFPE para la elaboración y ejecución colaborativa del conjunto habitacional, 
además del apoyo de técnicos (albañiles y maestros de la construcción) para la realización de 
las tareas. Luego de 17 años, la comunidad allí instalada nuevamente solicitó el apoyo de la 
UFPE para realizar labores de valoración pos-ocupación y adecuar el proyecto original a las 
condiciones socioespaciales actuales, con el aumento del número de residentes debido al 
crecimiento de familias.

Ante la precariedad de la ocupación y la búsqueda de seguridad territorial y calidad urbana, 
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de la participación de actores y entidades sociales.

El Cuarto Eje Temático tuvo como objetivo Reconocer, analizar y debatir los conflictos 
urbanos y las nuevas formas de vida. Para ello, se prestó especial atención a acciones de 
carácter interdisciplinario que abarcan un amplio espectro de compresión sobre la compleja 
relación de dinámicas socio-sustentables, especialmente en las comunidades más vulnera-
bles y los efectos en su calidad de vida. Los conflictos urbanos se enfrentan a la forma de 
acción colectiva de los actores involucrados en la producción del hábitat, ante la diversidad 
cultural, política, económica y social.

Las Mesas Redondas, realizadas por la mañana, reunieron a representantes de diferentes 
Cátedras de RED e invitados externos, cuyas intervenciones contribuyeron a orientar los 
debates en las Sesiones Temáticas. Los aportes de miembros más experimentados, testigos 
y protagonistas de la consolidación de la formación del hábitat en América Latina, fueron 
fundamentales para establecer una “nivelación” de información y propiciar reflexiones desde 
experiencias variadas y profundas.

Con el fin de vincular el tema central a prácticas concretas de formación en hábitat, el equipo 
de CIAPA, con el apoyo del Comité Directivo, organizó Visitas Técnicas a dos comunidades 
en Recife que fueron o son objetivos de las actividades del grupo en sus actividades docentes, 
de investigación universitaria y extensión. Los profesores Ronald Vasconcelos y Fabiano Diniz 
(DAU / UFPE) acompañaron a los participantes del XXV Encuentro en la visita técnica al Con-
junto Habitacional Dom Helder Câmara, ubicado en el barrio de Iputinga, Recife-PE.

Este caso es una ilustración de la experiencia de producción social del hábitat en un espacio 
consolidado. El Complejo Dom Helder Câmara es un caso de producción de un conjunto habi-
tacional basado en la iniciativa del movimiento popular MLB (Movimiento de Lucha en Barrios, 
Villas y Favelas), con el apoyo de la UFPE, a través de un proyecto de extensión universitaria. 
Fruto de la lucha por la tierra para la construcción de viviendas populares, el complejo Dom 
Helder Câmara es ejemplo de un proyecto autogestionado por 200 familias que comenzaron 
a ocupar terrenos públicos federales infrautilizados.

El proceso involucró presión política y negociación entre familias vinculadas al MLB y organis-
mos públicos, como la empresa dueña del terreno y la alcaldía. Las casas fueron construidas 
en un esfuerzo conjunto, a través de la autoconstrucción. Para ello, los vecinos contaron con 
el apoyo de la UFPE para la elaboración y ejecución colaborativa del conjunto habitacional, 
además del apoyo de técnicos (albañiles y maestros de la construcción) para la realización de 
las tareas. Luego de 17 años, la comunidad allí instalada nuevamente solicitó el apoyo de la 
UFPE para realizar labores de valoración pos-ocupación y adecuar el proyecto original a las 
condiciones socioespaciales actuales, con el aumento del número de residentes debido al 
crecimiento de familias.

Ante la precariedad de la ocupación y la búsqueda de seguridad territorial y calidad urbana, 

los representantes de los vecinos buscaron el apoyo de la UFPE. La demanda se enmarca en 
un contexto político-legal complejo, abarcando terrenos federales que son de interés para el 
municipio, con el propósito de implementar una Operación Urbana de Consorcio. Al mismo 
tiempo, la Corte Federal exige una solución para el cuidado de las familias que continúan 
ocupando los márgenes del ferrocarril, en un total adicional de 600 familias. En este contexto, 
la UFPE asume un rol que va más allá del simple soporte técnico inicial, avanzando en la 
mediación de un conflicto territorial más complejo.

Finalmente, la XXV Reunión Anual de REDE ULACAV organizó Sesiones Audiovisuales, con 
la proyección de una serie de cinco videos y un documental de mediana duración, producido 
por el equipo de CIAPA como producto de un Convenio de Cooperación Técnica, suscrito 
entre la UFPE, la Autoridad de Urbanización de Recife (URB/Recife) y el Foro para el Plan de 
Regularización de Áreas Especiales de Interés Social (PREZEIS), para el Fortalecimiento 
Institucional de PREZEIS, desarrollado en medio de un Proyecto de Extensión Universitaria 
entre los años 2017 y 2019. El contenido de estos Audiovisuales está disponible a todos, a 
través del enlace https://www.youtube.com/watch?v=yRie2GRaZpg.

Los resultados del desarrollo de la XXV Reunión Anual de la RED ULACAV nos alienta a los 
miembros de CIAPA / UFPE a avanzar en nuestra práctica particular de formación del hábitat. 
Se está respetando y cultivando el legado de Luis De La Mora, cuyos pasos seguimos consi-
derándolos firmes, justos y bien orientados. Los frutos aún no se han cosechado, ya que 
maduramos como formadores de técnicos en producción social del hábitat que somos.

Mientras tanto, es importante celebrar la bienvenida que nos brindaron colegas de otras Cáte-
dras latinoamericanas. La generosidad del Comité Directivo de la RED, al apoyar el evento 
organizado localmente por nosotros, fue el impulso necesario para que pudiéramos dar la 
bienvenida, en el apogeo de la celebración de los 25 años de existencia de la RED ULACAV, 
a todos los miembros plenos y aspirantes, invitados y socios externos.

Desde el punto de vista cuantitativo, el XXV Encuentro Anual contó con la participación de un 
número considerable de participantes, además de todos los involucrados en su organización. 
Como es un evento que generalmente reúne solamente Cátedras involucradas, en Recife 
tuvimos 321 personas inscritas en el evento (287 de ellas de Brasil); 253 participantes estuvie-
ron presentes en persona. Recibimos un total de 49 artículos, de los cuales 28 fueron presen-
tados en el evento.

Desde un punto de vista cualitativo, hay que destacar que el evento reunió a un perfil hetero-
géneo de participantes, representantes de los principales segmentos sociales involucrados (e 
interesados) en la formación del hábitat. La participación mayoritaria fue de miembros del 
segmento académico: profesores, investigadores, estudiantes de pregrado y posgrado. Sin 
embargo, tuvimos una presencia relevante, tanto cuantitativa como cualitativa (a través del 
intercambio de experiencias aportadas por ellos), de otros segmentos: desde los movimientos 
populares que luchan por la vivienda y por el derecho a la ciudad; asociaciones profesionales 
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(especialmente arquitectura y urbanismo); profesionales autónomos en el ámbito del urbanis-
mo; ONG e instituciones del tercer sector; las autoridades públicas (en particular, el poder 
ejecutivo municipal).

Finalmente, es importante destacar el inmenso aporte de nuestros homenajeados, los Profe-
sores Luis de La Mora y Jorge di Paula, a quienes dedicamos esta publicación, a la consolida-
ción de la RED ULACAV como un entorno relevante para el intercambio y profundización del 
rol de las universidades en la producción de un hábitat digno en América Latina, habiendo 
favorecido a todos los miembros de la RED lograr el grado de integración de intereses comu-
nes que muestran los resultados de la XXV ULACAV.

Danielle Rocha (coordinadora), Fabiano Diniz, Ronald Vasconcelos y Bruno Lima
Coordinación Colegiada de CIAPA / UFPE.



(especialmente arquitectura y urbanismo); profesionales autónomos en el ámbito del urbanis-
mo; ONG e instituciones del tercer sector; las autoridades públicas (en particular, el poder 
ejecutivo municipal).

Finalmente, es importante destacar el inmenso aporte de nuestros homenajeados, los Profe-
sores Luis de La Mora y Jorge di Paula, a quienes dedicamos esta publicación, a la consolida-
ción de la RED ULACAV como un entorno relevante para el intercambio y profundización del 
rol de las universidades en la producción de un hábitat digno en América Latina, habiendo 
favorecido a todos los miembros de la RED lograr el grado de integración de intereses comu-
nes que muestran los resultados de la XXV ULACAV.

Danielle Rocha (coordinadora), Fabiano Diniz, Ronald Vasconcelos y Bruno Lima
Coordinación Colegiada de CIAPA / UFPE.
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Programación
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PROGRAMAÇÃO

25 de setembro de 2019 (quarta-feira) 
Auditório da ADUFEPE 
Tarde: 
16:00 

Noite:
17:00  

18:30
20:00 

26 de setembro de 2019 (quinta-feira)
Centro de Artes e Comunicação (CAC/UFPE)
Manhã: 
08:00 

08:30 

10:15 
10:30  

Tarde: 
14:00 

15:45 
16:00 
Atividades em paralelo:
14:00
   às 
18:00
Auditório da Biblioteca Central da UFPE
Noite: 
19:00

21:00

- Recepção dos participantes e Credenciamento
- Inscrições para as visitas técnicas

- Mesa de abertura e boas vindas do Magnífico Reitor da UFPE, professor  Anísio 
Brasileiro
- Resultados e pretensões futuras da Rede ULACAV, pela professora Beatriz Pedro 
(FADU/UBA), secretária geral da Rede
- Programação do evento e acolhimento aos participantes, pela professora Danielle 
Rocha (CIAPA/UFPE)
- Homenagem aos professores Luís De La Mora (Professor Emérito da Universidade 
Federal de Pernambuco) e Jorge di Paula (Professor Emérito da Universidad de la 
República de Uruguay), pelo professor Rubén Sepúlveda (FAU/Universidad de Chile)
- Conferência de Abertura, pelo professor Enrique Ortiz Flores (UNAM/México)
- Coquetel de recepção

- Recepção dos participantes e Credenciamento
- Inscrições para as visitas técnicas
- Mesa Redonda 1 (Linha Temática A): 25 anos da Rede ULACAV, reflexões sobre 
avanços e retrocessos para uma formação/capacitação interdisciplinar em habitat
- Coffee break
- Mesa Redonda 2 (Linha Temática B): Evolução teórica e ação na produção social 
do habitat

- Sessões Temáticas 1 e 2 (Linhas Temáticas A e B, em paralelo)
- Assembleias da Rede ULACAV (em paralelo)
- Coffee break
- Sessões Temáticas 1 e 2 (Linhas Temáticas A e B, em paralelo)

- Exibição dos vídeos do PREZEIS e cinco ZEIS
  Exibição do filme “O Mapa das ZEIS” (Auditório CCSA)
- Assembleias da Rede ULACAV (Sala C-14)

- Mesa Redonda 5: A contribuição da Assistência Técnica para a Habitação de Inte-
resse Social (ATHIS) na Produção Social do Habitat. 
- Lançamento do Concurso Luís de la Mora, do CAU-PE
- Coquetel
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PROGRAMAÇÃO

25 de setembro de 2019 (quarta-feira) 
Auditório da ADUFEPE 
Tarde: 
16:00 

Noite:
17:00  

18:30
20:00 

26 de setembro de 2019 (quinta-feira)
Centro de Artes e Comunicação (CAC/UFPE)
Manhã: 
08:00 

08:30 

10:15 
10:30  

Tarde: 
14:00 

15:45 
16:00 
Atividades em paralelo:
14:00
   às 
18:00
Auditório da Biblioteca Central da UFPE
Noite: 
19:00

21:00

- Recepção dos participantes e Credenciamento
- Inscrições para as visitas técnicas

- Mesa de abertura e boas vindas do Magnífico Reitor da UFPE, professor  Anísio 
Brasileiro
- Resultados e pretensões futuras da Rede ULACAV, pela professora Beatriz Pedro 
(FADU/UBA), secretária geral da Rede
- Programação do evento e acolhimento aos participantes, pela professora Danielle 
Rocha (CIAPA/UFPE)
- Homenagem aos professores Luís De La Mora (Professor Emérito da Universidade 
Federal de Pernambuco) e Jorge di Paula (Professor Emérito da Universidad de la 
República de Uruguay), pelo professor Rubén Sepúlveda (FAU/Universidad de Chile)
- Conferência de Abertura, pelo professor Enrique Ortiz Flores (UNAM/México)
- Coquetel de recepção

- Recepção dos participantes e Credenciamento
- Inscrições para as visitas técnicas
- Mesa Redonda 1 (Linha Temática A): 25 anos da Rede ULACAV, reflexões sobre 
avanços e retrocessos para uma formação/capacitação interdisciplinar em habitat
- Coffee break
- Mesa Redonda 2 (Linha Temática B): Evolução teórica e ação na produção social 
do habitat

- Sessões Temáticas 1 e 2 (Linhas Temáticas A e B, em paralelo)
- Assembleias da Rede ULACAV (em paralelo)
- Coffee break
- Sessões Temáticas 1 e 2 (Linhas Temáticas A e B, em paralelo)

- Exibição dos vídeos do PREZEIS e cinco ZEIS
  Exibição do filme “O Mapa das ZEIS” (Auditório CCSA)
- Assembleias da Rede ULACAV (Sala C-14)

- Mesa Redonda 5: A contribuição da Assistência Técnica para a Habitação de Inte-
resse Social (ATHIS) na Produção Social do Habitat. 
- Lançamento do Concurso Luís de la Mora, do CAU-PE
- Coquetel

27 de setembro de 2019 (sexta-feira). 
Centro de Artes e Comunicação (CAC/UFPE)
Manhã: 
08:00

08:30

10:15 
10:30

Tarde: 
14:00

15:45
16:00
Atividades em paralelo
14:00
   às
18:00
Sede da Cooperativa Arquitetura, Urbanismo e Sociedade (CAUS)
Noite: 
19:00 

28 de setembro de setembro (sábado) - Visitas Técnicas 
Saída: Centro de Artes e Comunicação (CAC/UFPE)
Manhã: 
09:00 
   às 
12:00 
   

- Recepção dos participantes e Credenciamento 
  Inscrições para as visitas técnicas
- Mesa Redonda 3 (Linha Temática C): A produção social de habitat na área 
  educacional, social e institucional
- Pausa para o café
- Mesa Redonda 4 (Linha Temática D): O reconhecimento, análise e debate em 
 torno de conflitos urbanos e novas formas de viver

- Sessões Temáticas 3 e 4 (Linhas Temáticas C e D, em paralelo)
- Assembleias da Rede ULACAV (em paralelo)
- Coffe break
- Sessões Temáticas 3 e 4 (Linhas Temáticas C e D, em paralelo)

- Exibição do filme “Quem Mora Lá?”, seguido de debate com os realizadores   
  (Auditório CCSA)
- Assembléias da Rede ULACAV (CAC, Sala do MDU)

- Lançamento do livro “Dimensões do Intervir em Favelas: Desafios e Perspectivas”, 
organizado por Lara Ferreira, Paula Oliveira e Victor Lacovini
- Debate com os co-autores Caio Santo Amore e Karina Leitão
- Confraternização

                    Visitas às experiências de produção social do habitat no Recife:
- Conjunto Habitacional Dom Helder Câmara, bairro da Iputinga, Recife-PE 
  Responsáveis: Prof(s). Ronald Vasconcelos e Fabiano Diniz (CIAPA/UFPE)
- Ocupação Popular da Vila Sul, bairro de Afogados, Recife-PE
  Responsáveis: Prof(s). Danielle Rocha e Bruno Lima



40

PROGRAMACIÓN

25 de septiembre de  2019 (miércoles) 
Auditório ADUFEPE
Tarde:
16:00

Noche:
17:00 

18:30 
20:00 

26 de septiembre de 2019 (jueves)
Centro de Artes y Comunicación (CAC/UFPE)
Mañana: 
08:00 

08:30 

10:15
10:30

Tarde: 
14:00 

15:45
16:00 
Actividades en paralelo
14:00
    a
18:00
Auditorio de la Biblioteca Central de la UFPE
Noche:  
19:00

21:00

- Recepción y Check-in de los participantes
- Inscripciones para las visitas técnicas

- Mesa de apertura,y bienvenida del Rector de la UFPE, profesor Anísio Brasileiro
- Resultados pretensiones futuras de la Red ULACAV, por la professora Beatriz Pedro 
(FADU/UBA), secretaria general de la Red
- Programación del evento y bienvenida a los participantes, por la coordinadora del 
Comitê Organizador Local, profesora Danielle Rocha (CIAPA/UFPE)
- Homenaje a los profesores Luís de La Mora (Profesor Emérito de la Universidad 
Federal de Pernambuco) e Jorge di Paula (Professor Emérito de la Universidad de la 
República de Uruguay), por el professor Rubén Sepúlveda (FAU/Universidad de 
Chile)
- Conferencia de Apretura, por el professor Enrique Ortiz Flores (UNAM, México)
- Coquetel de recepción

- Recepción y check-in de los participantes
- Inscripciones para las visitas técnicas
- Mesa Redonda 1 (Eje Temático A). 25 años de la Red ULACAV, reflección sobre 
avances y retrocesos para una formación / capacitación interdisciplinar en hábitat
- Descanso para el café
- Mesa Redonda 2 (Eje Temático B). Evolución teórica y acción en la producción social 
del hábitat

- Sesiones Temáticas 1 y 2 (Ejes Temáticos A y B, simultáneamente)
- Asambleas de la Red ULACAV (simultáneamente)
- Coffee break
- Sesiones Temáticas 1 y 2 (Ejes Temáticos A y B, simultáneamente)

- Exhibición de videos sobre PREZEIS y cinco ZEIS;
  Exhibición de la cinta cinematográfica “O Mapa das ZEIS” (Auditorio CCSA) 
- Asambleas de la Red ULACAV (CAC, sala del MDU)

- Mesa Redonda 5. Contribución de la Asistencia Técnica para Habitación de Interés 
Social (ATHIS) en la Producción Social del Hábitat. Apertura del Concurso Luís de la 
Mora
- Coquetel
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PROGRAMACIÓN

25 de septiembre de  2019 (miércoles) 
Auditório ADUFEPE
Tarde:
16:00

Noche:
17:00 

18:30 
20:00 

26 de septiembre de 2019 (jueves)
Centro de Artes y Comunicación (CAC/UFPE)
Mañana: 
08:00 

08:30 

10:15
10:30

Tarde: 
14:00 

15:45
16:00 
Actividades en paralelo
14:00
    a
18:00
Auditorio de la Biblioteca Central de la UFPE
Noche:  
19:00

21:00

- Recepción y Check-in de los participantes
- Inscripciones para las visitas técnicas

- Mesa de apertura,y bienvenida del Rector de la UFPE, profesor Anísio Brasileiro
- Resultados pretensiones futuras de la Red ULACAV, por la professora Beatriz Pedro 
(FADU/UBA), secretaria general de la Red
- Programación del evento y bienvenida a los participantes, por la coordinadora del 
Comitê Organizador Local, profesora Danielle Rocha (CIAPA/UFPE)
- Homenaje a los profesores Luís de La Mora (Profesor Emérito de la Universidad 
Federal de Pernambuco) e Jorge di Paula (Professor Emérito de la Universidad de la 
República de Uruguay), por el professor Rubén Sepúlveda (FAU/Universidad de 
Chile)
- Conferencia de Apretura, por el professor Enrique Ortiz Flores (UNAM, México)
- Coquetel de recepción

- Recepción y check-in de los participantes
- Inscripciones para las visitas técnicas
- Mesa Redonda 1 (Eje Temático A). 25 años de la Red ULACAV, reflección sobre 
avances y retrocesos para una formación / capacitación interdisciplinar en hábitat
- Descanso para el café
- Mesa Redonda 2 (Eje Temático B). Evolución teórica y acción en la producción social 
del hábitat

- Sesiones Temáticas 1 y 2 (Ejes Temáticos A y B, simultáneamente)
- Asambleas de la Red ULACAV (simultáneamente)
- Coffee break
- Sesiones Temáticas 1 y 2 (Ejes Temáticos A y B, simultáneamente)

- Exhibición de videos sobre PREZEIS y cinco ZEIS;
  Exhibición de la cinta cinematográfica “O Mapa das ZEIS” (Auditorio CCSA) 
- Asambleas de la Red ULACAV (CAC, sala del MDU)

- Mesa Redonda 5. Contribución de la Asistencia Técnica para Habitación de Interés 
Social (ATHIS) en la Producción Social del Hábitat. Apertura del Concurso Luís de la 
Mora
- Coquetel

27 de septiembre de 2019 (viernes)
Centro de Artes y Comunicación (CAC/UFPE)
Mañana: 
08:00 

08:30

10:15
10:30

Tarde: 
14:00

15:45
16:00
Actividades en paralelo
14:00
    a
18:00
Sede de la Cooperativa Arquitectura, Urbanismo y Sociedad (CAUS)
Noche: 
19:00

28 de septiembre (sábado) - Visitas Técnicas
Mañana: Salida desde CAC/UFPE
09:00  
   a 
12:00 

- Recepción y Check-in de los participantes
- Inscripciones para las visitas técnicas
- Mesa Redonda 3 (Eje Temático C). La producción social del hábitat en el área 
educativa, social e institucional
- Coffee break
- Mesa Redonda 4 (Eje Temático D). Reconocimiento, análisis y debate en torno de 
conflictos urbanos y nuevas formas de vivir

- Sesiones Temáticas 3 y 4 (Ejes Temáticos C y D, simultáneamente)
- Asambleas de la Red ULACAV (simultáneamente)
- Coffee break
- Sesiones Temáticas 3 y 4 (Ejes Temáticos C y D, simultáneamente)

- Exhibición de la cinta cinematográfica “Quem Mora Lá?” a continuación será 
realizado un debate en conjunto con los realizadores (Auditorio CCSA) 
- Asambleas de la Red ULACAV (CAC, sala del MDU)

- Lanzamiento del libro “Dimensiones de Intervir en Favelas: Retos y Perspectivas”, 
organizado por Lara Ferreira, Paula Oliveira y Victor Lacovini
- Debate con los coautores Caio Santo Amore y Karina Leitão
- Confraternización

  Visitas de campo a conjuntos de producción social del hábitat en Recife:
- Conjunto habitacional Dom Helder Câmara, Barrio de Iputinga, Recife-PE
  Responsables: Profesores Ronald Vasconcelos y Fabiano Diniz
- Ocupación Popular de Vila Sul, Barrio de Afogados, Recife-PE
  Responsables: Profesores Danielle Rocha y Bruno Lima
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Abertura da XXV Reunião da RED 
ULACAV 
Apertura del 25 Encuentro de la RED 
ULACAV

Abertura da XXV Reunião da RED ULACAV 

Bem-vindos!

Sou Beatriz Pedro, atual Secretária Geral da Rede Universitária Latino-Americana de Cadei-
ras de Moradia, que realiza seu 25º Encontro Anual no Recife, Pernambuco, Brasil, organiza-
do pela equipe da "CIAPA", da Universidade Federal de Pernambuco, que foi liderada pelo 
Prof. Luis De La Mora, membro do Conselho Diretor da REDE, uma equipe que, após seu 
falecimento, colocou sobre o ombro essa tarefa. Os agradecemos e parabenizamos.

Os convidamos a trabalhar juntos nesses três dias sobre três aspectos fundamentais:

- A realidade da moradia popular de nossos países.

- Como a produção e a gestão social do habitat, seu conhecimento, sua concretização, é e 
deve ser parte da formação dos profissionais de arquitectura e urbanismo, de forma a possibi-
litar:
a) Uma atuação profissional ancorada no diálogo de saberes, em um desenho participa-
tivo integrado com a perspectiva de direito.
b) Uma atuação profissional que contribua para projetos-processos sociais compartilha-
dos e que avance na solução dos problemas da moradia popular; 

- Os desafios para enfrentar os conflitos urbanos, expressão de cidades profundamente desi-
guais, impostas em décadas de uma urbanização marcada pelo interesse imobiliário e por um 
gentrificação selvagem.

A REDE tem reunido, durante esses 25 anos, os esforços, aportes, projetos, conhecimentos, 
reflexões e experiências de acadêmicos de todos os países da América Latina, constituindo 
um acervo importante a ser  sistematizado e difundido entre as novas gerações. Esses Encon-
tros Anuais são passos em direção a esses objetivos e buscam fortalecer e unir esses esfor-
ços, agregando cada vez mais cadeiras, ou cátedras, de nossos países.

Neste Encontro, também vamos compartilhar emocionados as homenagens a dois Professo-
res  Eméritos da REDE recentemente falecidos: o Professor Luis De La Mora e o Professor 
Jorge Di Paula.

Os convidamos a compartilhar e aprofundar nossos conhecimentos e nossa unidade latinoa-
mericana.

Em nome dos membros da REDE, de sua Comissão Diretora e de mim mesma os saudamos 
com muito afeto.

Mg. Arq. Beatriz H. Pedro
Secretária Geral da RED ULACAV
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Apertura del 25 Encuentro de la RED ULACAV

Bienvenidos.

Soy Beatriz Pedro actual Secretaria General de la RED Universitaria Latinoamericanas de 
Cátedras de Vivienda, que realiza su 25 encuentro en Recife, Pernambuco, Brasil, organizado 
por el equipo de “la CIAPA” de la Universidad Federal de Pernambuco, que lideró por el Prof. 
Luís De La Mora, miembro del Consejo Directivo de la RED, equipo que luego de su falleci-
miento se puso al hombro esta tarea; les agradecemos y felicitamos.

Los invitamos a trabajar juntos estos tres días,

- Sobre la realidad del hábitat popular de nuestros pueblos, sobre como la producción y gesti-
ón social del hábitat, su conocimiento, su concretización, es y debe ser parte de la formación 
de los profesionales del proyecto para hacer posibles actuaciones profesionales, en dialogo de 
saberes, en diseño participativo e integral con perspectiva de derechos, que aporten a proyec-
tos-procesos sociales compartidos que avancen en la solución de las problemáticas del hábi-
tat popular.

- Y sobre los desafíos para enfrentar los conflictos urbanos expresión de ciudades profunda-
mente desiguales que nos han impuesto décadas de urbanización inmobiliaria y gentrificadora 
salvaje.

La RED ha ido reuniendo a lo largo de 25 años, los esfuerzos, aportes, proyecto, conocimien-
tos, reflexiones y experiencias de académicos de todos los países de Latinoamérica, consti-
tuyendo una reserva necesaria de sistematizar y difundir a las nuevas generaciones. Estos 
Encuentros son pasos en esos objetivos y buscan fortalecer y unir estos esfuerzos sumando 
cada vez más cátedras de nuestros países.

En este Encuentro también vamos a compartir emocionado homenaje a dos Profesores Eméri-
tos de la RED recientemente fallecidos: el Prof. Luis de la Mora y el Prof. Alberto De Paula. 

Los invitamos a compartir a profundizar nuestros conocimientos y nuestra unidad latinoameri-
cana.

En nombre de los miembros de la RED, de su comisión directiva y del mío propio los saluda-
mos con mucho afecto.

Mg. Arq. Beatriz H. Pedro
Secretaría General RED ULACAV
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Secretaría General RED ULACAV

Homenagens
Homenajes
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HOMENAGENS

Boa tarde a todos e todas!

Em primeiro lugar, agradeço a todos que trabalharam arduamente para chegar a este momen-
to em que celebramos os 25 anos desta Rede Universitária Latino-Americana de Cáte-
dras de Moradia (ULACAV), mantendo e fortalecendo a perspectiva de que a habitação e o 
habitat urbano não são meros objetos físicos, mas um lugar que abriga espacialmente o ser 
humano e permite a estruturação física, psíquica e social do seu meio e do seu ser pessoal, 
em que vastos setores de nossas sociedades seguem excluídos dele e que, quando o Estado 
intervém, o faz a partir de uma abordagem da habitação como objeto, o que acaba agravando 
a condição de vulnerabilidade e precariedade.

Perante esta situação, desde o Primeiro Encontro desta Rede ULACAV, considerou-se ser 
essencial fortalecer as capacidades dos jovens universitários da nossa Região para compre-
ender, detectar e responder aos problemas colocados pela falta de moradia e do direito de 
uso e gozo da cidade que contempla sua diversidade característica e a construção de socie-
dades mais justas e solidárias.

Para tanto, a Rede resolveu orientar sua ação para o tratamento educacional e acadêmico, 
além de oferecer soluções aos conflitos inerentes ao habitat residencial que afetam a popula-
ção latino-americana. Muitos desses problemas tornaram-se críticos devido à sua natureza 
estrutural e permanente; isso gera um compromisso ético para todo o meio acadêmico, princi-
palmente para aqueles como nós que saímos das universidades públicas e temos o dever 
ético de contribuir com nossas reflexões e propostas, junto às comunidades e aos diversos 
atores, para gerar propostas tanto de políticas públicas, como de gestão social do habitat.

Ao longo dos anos de existência da Rede ULACAV, um grupo de acadêmicos que a integra-
vam como representantes de uma Cátedra Titular e que deram contribuições significativas 
para o desenvolvimento desta Rede e da problemática levantada, foi alçado à qualidade de 
membros eméritos. Portanto, é justo mencioná-los: 

Em 2014: Alfredo Méndez, Mercedes Lentini, Renée Dunowicz, Víctor Saúl Pelli, Orlando 
Sepúlveda Mellado, Jorge Di Paula; em 2017: Aurelio Ferrero, Carlos Olguín e em 2018: Luís 
De La Mora.

Em comum, esses renomados membros eméritos têm em comum o entendimento de que seu 
trabalho profissional e acadêmico exige o desenvolvimento de habilidades para mobilizar os 
mais diversos interesses e disciplinas, conhecendo os diferentes níveis de decisão, desde o 
local ao nacional, e formulando metodologias que integrem o desenvolvimento teórico à 
práxis, como indica claramente a arquiteta chilena Joan Mac Donald,

“Ao operar apenas a partir do terreno – por tentativa e erro – renuncia-se à possibilidade de 

abstrair, comparar, extrapolar situações. Seria incerto e muito lento encontrar as respostas para 

os problemas urgentes de nossas cidades e favelas apenas por meio do trabalho de campo.”
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para o desenvolvimento desta Rede e da problemática levantada, foi alçado à qualidade de 
membros eméritos. Portanto, é justo mencioná-los: 

Em 2014: Alfredo Méndez, Mercedes Lentini, Renée Dunowicz, Víctor Saúl Pelli, Orlando 
Sepúlveda Mellado, Jorge Di Paula; em 2017: Aurelio Ferrero, Carlos Olguín e em 2018: Luís 
De La Mora.

Em comum, esses renomados membros eméritos têm em comum o entendimento de que seu 
trabalho profissional e acadêmico exige o desenvolvimento de habilidades para mobilizar os 
mais diversos interesses e disciplinas, conhecendo os diferentes níveis de decisão, desde o 
local ao nacional, e formulando metodologias que integrem o desenvolvimento teórico à 
práxis, como indica claramente a arquiteta chilena Joan Mac Donald,

“Ao operar apenas a partir do terreno – por tentativa e erro – renuncia-se à possibilidade de 

abstrair, comparar, extrapolar situações. Seria incerto e muito lento encontrar as respostas para 

os problemas urgentes de nossas cidades e favelas apenas por meio do trabalho de campo.”

Dois dos nossos membros eméritos partiram para outra dimensão, onde sem dúvida 
continuarão com força, rigor e bom humor a lutar pela construção de uma sociedade 
mais justa e solidária e centrada nas potencialidades do ser humano.

Conheci o primeiro deles, o Professor Luís De La Mora, no Seminário Internacional “Produ-
ção Social do Habitat. Estratégias organizacionais para a eliminação de moradias subumanas 
no contexto latino-americano ”, realizado em São Paulo em novembro de 2006, organizado 
por HPH, UN-Hábitat, HIC, entre outras instituições, e imediatamente percebemos que nossas 
visões sobre os processos de formação coincidiam, por isso o convidamos a participar desta 
Rede ULACAV, o que se concretizou a partir do XIII Encontro da Rede ULACAV e da V Confe-
rência Internacional de Habitação Social, realizadis em Viña del Mar, em outubro de 2007, na 
cidade de Valparaíso, organizado pelo Instituto de Habitação da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade do Chile, pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de 
Valparaíso e pela Rede ULACAV.

Longas conversas sobre o papel que devemos cumprir como profissionais vinculados à 
universidade pública, que devem estar orientados ao respeito ao ser humano e exercer forte-
mente com sentido ético uma política que, em nosso campo de trabalho, requer ações fortes 
de enfrentamento às propostas individualistas que corrompem a estrutura social da maioria de 
nossos países.

Isso nos permitiu gerar intercâmbios de alunos de pós-graduação e participar do “Seminário 
Internacional de Produção Social do Habitat. Estratégias para sua promoção em Pernambu-
co”, organizado pelo Programa Conexões de Conhecimento da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), em conjunto com as organizações Habitat para a Humanidade, América 
Latina e Caribe, Habitat para a Humanidade Brasil, Fórum de Reforma Urbana de Pernambu-
co, Secretaria das Cidades do Governo de Pernambuco, CAIXA Federal, CEHAB e Programa 
de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE (MDU), que aconteceu no Recife 
em novembro de 2007 e que nos permitiu conhecer sua liderança, sua grande capacidade de 
trabalho e principalmente, sua qualidade humana e compromisso social que compartilhamos 
como acadêmico e também, como membro da Habitat para a Humanidade Chile.

Já se passaram onze anos desde a realização dessas atividades e o tema habitat residencial 
é tratado em diversos centros universitários, mas também por causa das complexidades 
contextuais de nossos países, infectados pelo vírus do individualismo no processo de globali-
zação neoliberal, o primado do livre mercado e a recuo do Estado em suas ações regulatórias 
obriga-nos a redobrar nosso compromisso militante na construção de uma sociedade mais 
justa e solidária, especialmente com os mais vulneráveis, como o professor De La Mora pôs 
em prática ao longo de sua vida.

O nosso segundo líder, o professor Jorge Di Paula, com quem estou unido por uma amizade 
de longa data, caminhando pela vida com objetivos comuns, lembra-me que o primeiro conta-
to com suas valiosas contribuições acadêmicas foi em relação aos atores e suas formas de 
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representação institucional no processo de produção habitacional, tema por ele levantado em 
uma carta em meados dos anos 1980, quando tentávamos, no Chile, desenvolver pesquisas 
sobre moradia e habitat, no contexto de uma universidade que sofria a intervenção  da ditadu-
ra militar.

Posteriormente, consolidamos nossa relação acadêmica e profissional no marco do denomi-
nado Subprograma Íbero-americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento 
(CYTED), criado em 1987, integrando-nos ativamente em duas redes específicas: "Viver e 
Construir" e "Alternativas e Políticas Habitacionais na América Latina”, nas quais elaboramos 
e participamos de inúmeros Seminários, Cursos de Pós-Graduação de Especialização e 
Assistência Técnica em diversos países da América Latina. Ao mesmo tempo, fortalecemos 
as relações institucionais do Instituto de Habitação da Universidade do Chile e da Unidade de 
Habitação Permanente da Universidade da República, uma vez que ambos dirigíamos essas 
unidades acadêmicas, gerando uma variada atividade de intercâmbio.

Em 1995 fomos convidados pelos companheiros arquitetos argentinos Alfredo Méndez (Men-
doza), Dardo Arbide (Buenos Aires) e Aurelio Ferrero (Córdoba) para participar do I Encontro 
da Rede ULACAV, do qual Jorge participou ativamente, contribuindo com ideias, realizando 
eventos e cursos.  Estávamos unidos não só pelo trabalho acadêmico em questões de habitat 
popular, como pelo nosso compromisso em colaborar na formação de novas gerações envol-
vidas na construção de uma sociedade mais justa e solidária, mas também, pelo seu rigor 
metodológico, sua visão multiescalar e integral do habitat residencial, como sua cota de bom 
humor, muitas vezes expressa com certa ironia.

São inúmeras as anedotas que ele contava e as experiências que vivemos em todas as ações 
que empreendemos juntos, algumas inesquecíveis como as em Honduras, El Salvador ou 
Cuba.

Jorge esteve sempre presente nos debates acerca de nossa temática e por isso trabalhou 
com rigor até ao último momento, o que se reflete no seu livro que não conseguiu lançar em 
vida “Fraternidade para Construção”, cujo título é um reflexo fiel da sua visão sobre estas 
questões, que todos nós teremos a honra de ouvir uma parte do texto citado por meio de uma 
de suas queridas filhas.

Estes dois membros da REDE ULACAV que continuam a nos acompanhar desde outra dimen-
são, exigem que redobremos os nossos esforços para inovar os processos de formação, de 
forma a termos profissionais comprometidos com os mais vulneráveis de nossa sociedade, 
nesta conjuntura especial em que a maioria dos países latinoamericanos mostram sinais de 
caminhar para um modelo de desenvolvimento baseado no neoliberalismo e no individualismo 
feroz. 

LUÍS E JORGE PRESENTES !!!
Rubén Sepúlveda Ocampo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Chile.
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metodológico, sua visão multiescalar e integral do habitat residencial, como sua cota de bom 
humor, muitas vezes expressa com certa ironia.

São inúmeras as anedotas que ele contava e as experiências que vivemos em todas as ações 
que empreendemos juntos, algumas inesquecíveis como as em Honduras, El Salvador ou 
Cuba.

Jorge esteve sempre presente nos debates acerca de nossa temática e por isso trabalhou 
com rigor até ao último momento, o que se reflete no seu livro que não conseguiu lançar em 
vida “Fraternidade para Construção”, cujo título é um reflexo fiel da sua visão sobre estas 
questões, que todos nós teremos a honra de ouvir uma parte do texto citado por meio de uma 
de suas queridas filhas.

Estes dois membros da REDE ULACAV que continuam a nos acompanhar desde outra dimen-
são, exigem que redobremos os nossos esforços para inovar os processos de formação, de 
forma a termos profissionais comprometidos com os mais vulneráveis de nossa sociedade, 
nesta conjuntura especial em que a maioria dos países latinoamericanos mostram sinais de 
caminhar para um modelo de desenvolvimento baseado no neoliberalismo e no individualismo 
feroz. 

LUÍS E JORGE PRESENTES !!!
Rubén Sepúlveda Ocampo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Chile.

HOMENAJES

¡Buenas Tardes a todas y todos!

En primer lugar, mis agradecimientos a todas y todos los que han trabajado arduamente para 
lograr llegar a este momento en que celebramos los XXV años de esta Red Universitaria 
Latinoamericana de Cátedras de Viviendas (ULACAV), manteniendo y fortaleciendo el 
enfoque de que la vivienda y el hábitat urbano no es un mero objeto físico, sino es un lugar 
que cobija espacialmente al ser humano y permite la estructuración física, psíquica y social de 
su entorno y ser personal, en que vastos sectores de nuestras sociedades quedan excluidos 
de ello y que cuando, el Estado interviene lo hace desde un enfoque viviendista objetual, que 
termina agravando la condición de vulnerabilidad y precariedad.

Ante esta situación, desde el Primer Encuentro de esta Red ULACAV, se ha considerado 
esencial fortalecer las capacidades de los jóvenes universitarios de nuestra Región en com-
prender, detectar y dar respuesta a los problemas planteados por la carencia habitacional, el 
derecho al uso y goce de la ciudad que contemple la diversidad característica de ella y la cons-
trucción de sociedades más justas y solidarias.

A tal fin, la Red ha resuelto orientar su acción hacia el tratamiento formativo, académico, 
además del aporte de soluciones frente a conflictos inherentes al hábitat residencial que afec-
tan a la población latinoamericana. Muchos de estos problemas han adquirido nivel crítico por 
su carácter estructural y permanente; ello genera un compromiso ético para todo el ámbito 
académico, en especial, para aquellos que provenimos de universidades públicas que tene-
mos el deber ético de contribuir con nuestras reflexiones y propuestas para en conjunto con 
las comunidades y diversos actores, generar propuestas tanto hacia las políticas públicas 
como a la gestión social del hábitat.

En estos años un conjunto de académicos que la han integrado, han obtenido la calidad de 
miembros eméritos, que han sido representantes de una Catedra Titular y que han tenido un 
aporte sustantivo al desarrollo de esta Red y de la temática planteada. Es por ello de justicia 
mencionarlos: 

En el 2014: Alfredo Méndez, Mercedes Lentini, Renée Dunowicz, Víctor Saúl Pelli, Orlando 
Sepúlveda Mellado, Jorge Di Paula; en el 2017: Aurelio Ferrero, Carlos Olguín y en el 2018: 
LuÍs De La Mora.

Estos connotados miembros eméritos si tienen en común, el entender que su labor profesional 
y académica requiere desarrollar habilidades para convocar una amplia gama de intereses y 
disciplinas, conocer los distintos niveles de decisión desde lo local hasta lo nacional y formular 
metodologías que integren el desarrollo teórico con la praxis, como lo indica claramente la 
Arquitecta chilena Joan Mac Donald

“Al operar solo desde el terreno – sobre la base de prueba y error- se renuncia a la posibilidad de 

abstraer, comparar, extrapolar situaciones. Sería incierto, y demasiado lento, encontrar por la vía del 

solo trabajo de campo las respuestas a los urgentes problemas de nuestras ciudades y tugurios”
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Dos de nuestros miembros eméritos han partido a otra dimensión, donde sin lugar a 
dudas seguirán con fuerza, rigurosidad y buen humor luchando por construir una 
sociedad más justa y solidaria centrada en las potencialidades del ser humano.

Al primero de ellos, el profesor Luís De La Mora lo conocí en un Seminario Internacional 
“Producción Social del Hábitat. Estrategias organizativas para la eliminación de la vivienda 
infrahumana en el contexto de Latinoamérica”, realizado en Sao Paulo en noviembre del 2006, 
organizado por HPH, UN-Hábitat, HIC, entre otras instituciones y en forma inmediata concilia-
mos que nuestras miradas respeto a los procesos formativos coincidían, por lo que lo invita-
mos a participar en esta Red ULACAV, lo que se concretó a partir del  XIII Encuentro de la Red 
Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda y en la V Jornada Internacional de 
Vivienda Social realizado en Viña del Mar en octubre del 2007 en la ciudad de Valparaíso, 
organizado por el Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso y la Red 
Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda (ULACAV). 

Largas conversaciones sobre el rol que debemos cumplir como profesionales adscritos a 
universidades públicas, que debe estar orientado al respecto del ser humano y ejercer fuerte-
mente con sentido ético la política que, en nuestro ámbito del quehacer, requiere acciones 
fuertes para enfrentar las propuestas individualistas que corrompen la estructura social en la 
mayoría de nuestros países.

Ello nos permitió generar intercambios de estudiantes de postgrado y participar en el “Semina-
rio Internacional Producción Social del Hábitat. Estrategias para su promoción en Pernambu-
co”, organizado por el Programa Conexiones de Saberes de la Universidad Federal de 
Pernambuco (UFPE) en conjunto con las organizaciones Hábitat para la Humanidad, América 
Latina y el Caribe, Hábitat para la Humanidad Brasil, el Foro de Reforma Urbana Pernambuco, 
Secretaria Das Cidades Governo de Pernambuco, CAIXA Federal, CEHAB y Programa de 
Pos-graduaçao em Desenvolvimento Urbano de UFPE que se realizó en Recife en noviembre 
del 2007 y que nos permitió conocer su liderazgo, su gran capacidad de trabajo y principal-
mente, su calidad humana y compromiso social que compartimos como académico y también, 
como integrante de Hábitat para la Humanidad Chile.

Hemos recorrido ya 11 años de dichas actividades y la temática del hábitat residencial se trata 
en diversos centros universitarios, pero igual por las complejidades contextuales de nuestros 
países, infectados por el virus del individualismo en el proceso de globalización neoliberal, la 
primacía del libre mercado y el retiro del Estado de la acción regulatoria, nos obliga a redoblar 
nuestro compromiso militante en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, en 
especial, con los más vulnerables como lo ha puesto en práctica de vida el profesor De La 
Mora.

Nuestro segundo líder, el profesor Jorge Di Paula al que nos une una amistad de larga data 
caminando por la vida con objetivos compartidos, me hace recordar que el primer contacto 
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como integrante de Hábitat para la Humanidad Chile.

Hemos recorrido ya 11 años de dichas actividades y la temática del hábitat residencial se trata 
en diversos centros universitarios, pero igual por las complejidades contextuales de nuestros 
países, infectados por el virus del individualismo en el proceso de globalización neoliberal, la 
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nuestro compromiso militante en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, en 
especial, con los más vulnerables como lo ha puesto en práctica de vida el profesor De La 
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Nuestro segundo líder, el profesor Jorge Di Paula al que nos une una amistad de larga data 
caminando por la vida con objetivos compartidos, me hace recordar que el primer contacto 

con sus valiosos aportes académicos, fue con relación a los actores y sus formas de represen-
tación institucional en el proceso habitacional, que lo tenía planteado 
 en un escrito a mediados de los ochenta, cuando intentábamos en Chile, realizar investigaci-
ón sobre vivienda y hábitat, en el contexto de una universidad intervenida por la dictadura 
militar.

Posteriormente, consolidamos nuestra relación académica y también profesional en el marco 
del denominado Subprograma Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED) creado en 1987, integrándonos activamente en dos redes específicas: “Viviendo y 
Construyendo” y “Alternativas y Políticas de Vivienda en América Latina”, en los cuales 
diseñamos y participamos en numerosos Seminarios, Cursos de Especialización de Postgra-
do y Asistencia Técnica en diversos países de Iberoamérica.  A su vez, fortalecimos las rela-
ciones institucionales del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile y la Unidad 
Permanente de Vivienda de la Universidad de la Republica, ya que ambos dirigíamos dichas 
unidades académicas, generando una variada actividad de intercambio.

En el 1995 fuimos invitados por los compañeros Arquitectos Alfredo Méndez (Mendoza), 
Dardo Arbide (Buenos Aires) y Aurelio Ferrero (Córdoba) para participar en el Primer Encuen-
tro de la Red ULACAV, de la cual Jorge participó activamente, aportando ideas, realizando 
eventos y cursos.

Nos unía no solo el trabajo académico en materias de hábitat popular, como nuestro compro-
miso para colaborar en formar nuevas generaciones involucradas en la construcción de una 
sociedad más justa y solidaria, sino también, su rigurosidad metodológica, su mirada multies-
calar e integral del hábitat residencial, como su cuota de buen humor, muchas veces expresa-
da con una cierta ironía. 

Son innumerables las anécdotas que contaba y las vivencias que nos tocó vivir en todas las 
acciones que emprendimos en forma conjunta, como aquellas inolvidables en Honduras, El 
Salvador o Cuba.

Jorge siempre estuvo presente en nuestra temática y por ello trabajó en forma rigurosa hasta 
el último momento, como lo refleja su libro que no alcanzó a lanzar “Fraternidad para cons-
truir” cuyo título es un fiel reflejo de su mirada en estos temas y que tendremos todos, el 
honor de escuchar alguna parte del mencionado texto a través de una de sus queridas hijas.

Estos dos integrantes de la RED ULACAV que desde otra dimensión nos siguen acompañan-
do, nos demandan redoblar nuestros esfuerzos para innovar los procesos formativos, de 
manera de contar con profesionales comprometidos con los más vulnerables de nuestra 
sociedad, en esta especial coyuntura, donde una mayoría de los países de Latinoamérica, dan 
señales de transitar hacia un modelo de desarrollo sustentado en el neoliberalismo e individu-
alismo feroz.

¡LUÍS Y JORGE PRESENTE!!!
Rubén Sepúlveda Ocampo
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.
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Material Audiovisual do XXV Encontro da 
REDE  
Material Audiovisual del XXV Encuentro de la 
RED

MATERIAL AUDIOVISUAL do XXV Encontro da REDE 

1. CERIMÔNIA DE ABERTURA

- Vídeo da cerimônia de abertura do XXV Encontro
Disponível em ADUFEPE (https://youtu.be/IKFVi4ihW8Y?t=1011) e em RED ULACAV 
(https://www.youtube.com/channel/UCuzIwsZA8i26nn_2PrN69Ww)

- Video em homenagem a Luís DE LA MORA (apresentado na Cerimônia de Abertura) 
Disponível em RED ULACAV (https://www.youtube.com/channel/UCuzIwsZA8i26nn_2Pr-
N69Ww) (11’30”) 

- Vídeo de Enrique Ortiz “Dos Historias de Vida” (apresentado na Cerimônia de Abertura) 
Disponível em  RED ULACAV  (https://www.youtube.com/channel/UCuzIwsZA8i26nn_2Pr-
N69Ww)

2. EXIBIÇÃO DE FILMES E VÍDEOS: APRESENTADOS NO XXV EN-
CONTRO E SEGUIDOS DE DEBATES COM O PÚBLICO

- Filme “Quem Mora lá?” Produzido em parceria com a ONG Habitat para a Humanidade 
Brasil

Dirigido por Rafael Crespo e Conrado Ferrato, retrata a luta por moradia em Recife a partir da 
comunidade do Pocotó, localizada em Boa Viagem. As mulheres da comunidade com apoio 
do Movimentos de Luta pela Moradia ocupa o  Edifício SulAmérica, antigo hotel abandonado 
na área central do Recife. 

Trailler disponível em: https://habitatbrasil.org.br/filme-quem-mora-la/

- Produtos audiovisiais do Convênio realizado entre a CIAPA/ UFPE, a URB-Recife e o 
PREZEIS (2018 a 2019) para o Fortalecimento da Capacidade Operacional do Plano de 
Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS): Filme PREZEIS e Seis 
Vídeos sobre as Zonas Especiais de Interesse Social 

Filme: “O mapa das ZEIS” realizado sob a coordenação do professor Fernando Weller Depar-
tamento de Cinema da (UFPE)

Seis videos de cerca de 5 minutos cada coordenados pela professora Paula Reis do Departa-
mento de Comunicação (UFPE):
Vídeo 1: PREZEIS (8’19”)
Vídeo 2: ZEIS Apipucos (5’33”)
Vídeo 3: ZEIS Mustardinha (5’34”)
Vídeo 4: ZEIS João de Barros (4’41”)
Vídeo 5: ZEIS Planeta dos Macacos (4’42”)
Vídeo 6: ZEIS Sítio do Cardoso (5’49”)
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MATERIAL AUDIOVISUAL del XXV Encuentro de la RED

1. CEREMONIA DE APERTURA

- Vídeo de la ceremonia de apertura del XXV Encuentro
Disponible en ADUFEPE (https://youtu.be/IKFVi4ihW8Y?t=1011) y en RED ULACAV 
(https://www.youtube.com/channel/UCuzIwsZA8i26nn_2PrN69Ww)

- Vídeo en Homenaje a Luís De La Mora (Presentado en la Ceremonia de Apertura) 
Disponible en RED ULACAV (https://www.youtube.com/channel/UCuzIwsZA8i26nn_2Pr-
N69Ww) (11’30”) 

- Vídeo de Enrique Ortiz “Dos Historias de Vida” (Presentado en la Ceremonia de Apertura)
Disponible en RED ULACAV (https://www.youtube.com/channel/UCuzIwsZA8i26nn_2Pr-
N69Ww)

2. EXHIBICIÓN DE LAS CINTAS CINEMATOGRÁFICAS Y VÍDEOS: 
PRESENTADOS EN EL XXV ENCUENTRO SEGUIDAMENTE DEL 
DEBATE CON O PÚBLICO

- Cinta cinematográfica “Quem mora lá” Producción en colaboración de la ONG Habitat 
para a Humanidade Brasil. 

Dirigido por Rafael Crespo y Conrado Ferrato, retrata la lucha por la vivienda en Recife a partir 
de la comunidad de Pocotó, localizada en Boa Viagem. Las Mujeres de la comunidad con el 
apoyo de movimientos de lucha por la vivienda ocupa las instalaciones de SulAméica, antiguo 
hotel abandonado en el área central de Recife. 
Tráiler disponible en: https://habitatbrasil.org.br/filme-quem-mora-la/

- Productos audiovisuales del convenio entre la CIAPA/UFPE, la URB-Recife y PREZEIS 
(2018 a 2019) para el Fortalecimiento de la Capacidad Operacional del Plano de Regulariza-
ciones de las Zonas Especiales de Interés Social ( en sus siglas originales PREZEIS): Cinta 
cinematográfica PREZEIS y Seis Vídeos a cerca de Zonas Especiales de Interés Social.

Cinta Cinematográfica: “O mapa das ZEIS” realizado bajo la coordinación del profesor 
Fernando Weller del Departamento de Cine en la UFPE.

Seis vídeos con una duración de 5 minutos cada uno, coordinados por la profesora Paula Reis 
del Departamento de cine de la UFPE. 
Vídeo 1: PREZEIS (8’19”)
Vídeo 2: ZEIS Apipucos (5’33”)
Vídeo 3: ZEIS Mustardinha (5’34”)
Vídeo 4: ZEIS João de Barros (4’41”)
Vídeo 5: ZEIS Planeta dos Macacos (4’42”)
Vídeo 6: ZEIS Sítio do Cardoso (5’49”)
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VISITAS TÉCNICAS
As visitas técnicas aconteceram na manhã do 
sábado, 28 de setembro, congregando os par-
ticipantes inscritos. Divididos em dois grupos, 
foram realizadas visitas às seguintes experi-
ências de produção popular de moradia:

Visitas Técnicas
Las visitas técnicas fueron realizadas en la mañana el día 
sábado, 28 de septiembre, congregando a los participan-
tes inscritos. Siendo divididos en dos grupos, se realiza-
ron visitas técnicas en las siguientes experiencias de pro-
ducción popular de vivienda:
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Visitas técnicas

1. Experiência de Produção Social do Habitat em espaço consolida-
do.
09h00 às 12h00 - Conjunto Habitacional Dom Helder Câmara, localizado no 
bairro da Iputinga,e bairro Sítio dos Pintos, Recife-PE. 
Responsável pela visita:  prof. Ronald Vasconcelos (DAU/UFPE) e prof. Fabiano 
de Diniz.

O Dom Helder Câmara é um caso de produção de um conjunto habitacional a partir da iniciati-
va do movimento popular MLB, com apoio da UFPE, através de projeto de extensão universi-
tária.
Fruto da luta por terras para a construção de moradia popular, o conjunto Dom Helder Câmara 
é um exemplo de projeto autogerido por 200 famílias que passaram a ocupar terras públicas 
federais subutilizadas. O processo envolveu pressão politica e negociação entre as famílias 
associada ao MLB e organismos públicos, como a empresa proprietária do terreno e a prefei-
tura municipal.
As moradias foram edificadas em regime de mutirão, por meio de autoconstrução. Para isso, 
os moradores tiveram o apoio de uma equipe extensionista da UFPE para a elaboração e 
execução colaborativa do conjunto habitacional, além do suporte de técnicos (pedreiros e 
mestres de obra) para a realização de tarefas.
Após 17 anos, a comunidade ali instalada voltou a solicitar o apoio da UFPE para a realização 
de trabalhos de avaliação pós-ocupação e adequações do projeto original às condições socio-
espaciais atuais, com o aumento do número de moradores pelo crescimento das famílias.
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tura municipal.
As moradias foram edificadas em regime de mutirão, por meio de autoconstrução. Para isso, 
os moradores tiveram o apoio de uma equipe extensionista da UFPE para a elaboração e 
execução colaborativa do conjunto habitacional, além do suporte de técnicos (pedreiros e 
mestres de obra) para a realização de tarefas.
Após 17 anos, a comunidade ali instalada voltou a solicitar o apoio da UFPE para a realização 
de trabalhos de avaliação pós-ocupação e adequações do projeto original às condições socio-
espaciais atuais, com o aumento do número de moradores pelo crescimento das famílias.

2. Experiência de Produção Social do Habitat em espaço em vias de 
consolidação.
09h00 às 12h00 - Ocupação Popular da Vila Sul, localizada no Bairro de Afoga-
dos, Recife-PE.
Responsável pela visita: prof. Bruno Lima (DAU/UFPE) e profª. Danielle Rocha.

Responsáveis pela visita: professores Danielle Rocha e Bruno Lima (DAU/UFPE).
A Vila Sul também é um assentamento habitacional fruto das lutas do MLB, abrigando hoje 
cerca de 200 famílias, oriundas de uma série de áreas pobres da cidade do Recife, sobretudo 
aquelas que ocupavam as margens da linha férrea da RFFSA no trecho entre os bairros de 
Afogados e São José.
Organizados em torno de ações colaborativas, os moradores ocuparam terrenos às margens 

do estuário dos rios Tejipió, Pina e Jordão, no 
chamado “Pontal de Afogados”. As parcelas 
destinadas a essas famílias foram predefinidas 
em um traçado urbano prévio (um loteamento 
popular), tendo sido organizada a distribuição 
de infraestruturas e serviços públicos mínimos 
(água, energia elétrica e iluminação).
Diante da precariedade da ocupação e da 
busca de segurança fundiária e de qualidade 
urbanística, os representantes dos moradores 
procuraram o apoio da UFPE. A demanda se 
inscreve em um contexto político-legal comple-
xo, abrangendo terras da União alvo de 
interesse da municipalidade para fins de 
implantação de uma Operação Urbana Con-
sorciada.
Ao mesmo tempo, a justiça federal cobra solu-
ção para o atendimento das famílias que conti-
nuam ocupando as margens da linha férrea, 
num total suplementar de 600 famílias. Nesse 
quadro, a UFPE assume um papel que extra-
pola o simples apoio técnico inicial, avançando 
sobre a mediação de um conflito fundiário mais 
complexo.
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Visitas técnicas

1. Experiencia de Producción Social Hábitat en un espacio consoli-
dado. 
9:00 am a 12:00 pm - Conjunto Habitacional Dom Helder Câmara, ubicado en el 
barrio de Iputinga, Recife-PE.
Anfitriones de la visita: profesores Ronald Vasconcelos y Fabiano Diniz (DAU / 
UFPE). 

Dom Helder Câmara es un caso de producción de un conjunto habitacional basado en la 
iniciativa del movimiento popular MLB, con el apoyo de la UFPE, a través de un proyecto de 
extensión universitaria.
Fruto de la lucha por la tierra para la construcción de viviendas populares, el complejo Dom 
Helder Câmara es un ejemplo de un proyecto autogestionado por 200 familias que comenza-
ron a ocupar terrenos públicos federales infrautilizados.
El proceso implicó presión política y negociación entre familias vinculadas a la MLB y organis-
mos públicos, como la empresa dueña del terreno y la alcaldía de Recife.
Las casas fueron construidas en un esfuerzo conjunto, a través de la autoconstrucción. Para 
eso, los vecinos contaron con el apoyo de un equipo extensionista de la UFPE para la elabora-
ción y ejecución colaborativa del conjunto habitacional, además del apoyo de técnicos 
(albañiles y maestros de obra) para la realización de las tareas.
Luego de 17 años, la comunidad allí instalada nuevamente solicitó el apoyo de los docentes y 
estudiantes de la UFPE para realizar labores de evaluación post-ocupacional y adecuar el 
proyecto original a las condiciones socioespaciales actuales, con el aumento en el número de 
residentes debido al crecimiento de familias.
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2. Experiencia de Producción Social del Hábitat en un espacio en 
proceso de consolidación.
9:00 am a 12:00 pm - Ocupación Popular de Vila Sul, ubicada en Bairro de Afoga-
dos, Recife-PE.
Anfitriones de la visita: profesores Danielle Rocha y Bruno Lima (DAU / UFPE). 

Vila Sul también es un asentamiento habitacional fruto de las luchas del MLB, abrigando hoy 
cerca de 200 familias, oriundas de una serie de áreas pobres de la ciudad de Recife, sobre 
todo aquellas que ocupaban las márgenes de la línea férrea de la Red Ferroviaria Federal 
(RFFSA) entre los barrios de Afogados y São José.
Organizados en acciones colaborativas, los pobladores ocuparon terrenos en las márgenes 
de la ría de los ríos Tejipió, Pina y Jordão, en el “Pontal de Afogados”. Las parcelas destinadas 

a estas familias estaban predefinidas en un 
trazado urbanístico previo (una división de la 
tierra hecha por los organizadores de la ocupa-
ción), habiéndose organizado la distribución de 
infraestructuras y servicios públicos mínimos 
(agua, luz e iluminación).
Ante la precariedad de la ocupación y la 
búsqueda de seguridad territorial y calidad 
urbana, los representantes de los habitantes 
buscaron el apoyo de la UFPE. La demanda se 
enmarca en un contexto político-legal comple-
jo, abarcando terrenos federales que son de 
interés para el municipio con el propósito de 
implementar una Operación Urbana en Con-
sorcio.
Al mismo tiempo, la corte federal exige una 
solución para las familias que continúan 
ocupando los márgenes del ferrocarril, en un 
total adicional de 600 familias. En este contex-
to, la UFPE asume un rol que va más allá del 
simple soporte técnico inicial, avanzando en la 
mediación de un conflicto territorial más com-
plejo.
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Diante das realizações nestes 25 anos da Rede ULACAV, é importante refletir 
sobre as experiências interdisciplinares realizadas ou em andamento, avanços 
nas atividades, balanços e perspectivas de continuidade dos trabalhos desenvol-
vidos por seus membros, bem como sobre os conceitos empregados, os objeti-
vos perseguidos, os métodos utilizados e os resultados alcançados em especial 
no campo da formação e de extensão universitárias. Esta Linha Temática acolhe-
rá proposições de trabalho que se desenvolvam em torno da busca de respostas 
a vários questionamentos: Quais os avanços alcançados nesses 25 anos no 
campo da formação/capacitação? Quais as dificuldades encontradas e os retro-
cessos enfrentados? Que aprendizados estes 25 anos de experiência de traba-
lhos da Rede podem aportar? Como se pode seguir avançando no processo de 
formação/capacitação de atores comprometidos com a melhoria na produção do 
habitat urbano, sobretudo em torno da produção social de cidades sustentáveis e 
inclusivas? As abordagens devem seguir diferentes perspectivas que favoreçam 
a compreensão de avanços e retrocessos ao longo de 25 anos: da integração 
entre Cátedras (intercâmbios e colaborações); dos vários contextos históricos 
que condicionaram e/ou condicionam as ações da Rede ULACAV e da gestão do 
habitat urbano na América Latina; das correntes teóricas e empíricas que condu-
ziram a formação e a prática sobre o habitat urbano.
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Durante la realización de estos 25 años de la Red ULACAV, es importante reflexionar 
sobre las experiencias interdisciplinares realizadas o en proceso, también en los avan-
ces de las actividades, alcances y en las perspectivas de continuidad de los trabajos 
desarrollados por los miembros, así como sobre los conceptos utilizados, los objetivos 
perseguidos, las metodologías utilizadas y los resultados obtenidos, en especial dentro 
del campo de la formación y de extensión universitaria. Este Eje temático engloba las 
proposiciones de trabajo que se desenvuelven en torno a la búsqueda de respuestas 
a diversas interrogantes: ¿Cuáles son los avances obtenidos en estos 25 años en el 
campo de formación y/o capacitación? ¿Cuáles son las dificultades encontradas y los 
retrocesos enfrentados? ¿Qué conocimientos obtenidos durante estos 25 años de ex-
periencia de trabajo en Red puede aportar? ¿Cómo se podría continuar avanzando en el 
proceso de formación y capacitación de los actores comprometidos con la mejoría en la 
producción del hábitat urbano, sobre todo en torno a la producción social de ciudades 
sustentables e inclusivas?. El abordaje debe seguir diferentes perspectiva que favorez-
can la comprensión de los avances y retrocesos a lo largo de los 25 años: de la integra-
ción entre Cátedras (intercambios y colaboraciones); de los varios contextos históricos 
que condicionaron o condicionan las acciones de la Red ULACAV y de la gestión del 
hábitat urbano en América Latina; de las corrientes teóricas y empíricas que conducirán 
a la formación y práctica sobre el hábitat urbano.
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25 años de Formación en hábitat social en la provincia de Mendoza, Argentina:           
El caso de las carreras de arquitectura 1 
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(1) Universidad Congreso, carera Arquitectura. martinzalazar_arq@yahoo.com.ar 
 

Eixo A: 25 anos da Rede ULACAV, reflexões sobre avanços e retrocessos para uma formação/capacitação 
interdisciplinar em habitat. 

Resumen: La provincia de Mendoza cuenta con una trayectoria reconocida al interior de la Red Ulacav 
siendo la Catedra de Vivienda Social –UM- una de las tres cátedras fundadoras de dicha red desde el 
año 1994. En materia de formación en hábitat social, Mendoza ha tomado relieve de la mano de algunos 
espacios institucionales y/o algunos académicos. Este trabajo se interesa en conocer el devenir de la 
formación universitaria en hábitat/vivienda social de las carreras de arquitectura en los últimos 25 años 
en Mendoza. En un primer momento destacando la figura del docente arquitecto Alfredo Méndez quien 
fuera el precursor desde la Universidad de Mendoza. Luego, continuamos nuestra indagación a partir 
de una mirada diacrónica y sincrónica al panorama de la formación universitaria identificando 
características de las actuales tres cátedras dedicadas a la temática y marcando algunos hitos 
ocurridos. Nuestra indagación se encuadra en un abordaje cualitativo. Nos valemos de la recolección 
de información Institucional de las Universidades y de entrevista en profundidad. Advertimos el paso 
de una concentración a una expansión en relación a las cátedras. No obstante, estos espacios 
curriculares continúan siendo débiles y marginales en la formación de los arquitectos mendocinos. Se 
reconoce la necesidad de generar sinergia entre los espacios curriculares en vistas de consolidar la 
temática frente a la grave situación socio-habitacional mendocina.  

Palabras clave: Red ULACAV | Hábitat social | Formación universitaria | Habitat Digno | Arquitectura 

Resumo: A província de Mendoza tem uma trajetória reconhecida dentro da Rede Ulacav, com a 
Cátedra de Habitação Social -UM- sendo uma das três cadeiras fundadoras da rede desde 1994. Em 
termos de formação de habitats sociais, Mendoza destacou a mão de alguns espaços institucionais e / 

                                                
1 Este trabajo se da en el marco del trabajo de tesis doctoral del autor 
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ou alguns acadêmicos. Este trabalho está interessado em conhecer o futuro da educação universitária 
nas carreiras sociais de habitação, arquitetura e habitação nos últimos 25 anos em Mendoza. 
Inicialmente destacando a figura do arquiteto arquiteto Alfredo Méndez, que foi o precursor da 
Universidade de Mendoza. Em seguida, continuamos nossa investigação com base em um olhar 
diacrônico e síncrono sobre o panorama da educação universitária, identificando características das 
três cadeiras atuais dedicadas ao assunto e marcando alguns marcos. Nossa pesquisa é parte de uma 
abordagem qualitativa. Utilizamos a coleção de informações institucionais das Universidades e uma 
entrevista em profundidade. Notamos a passagem de uma concentração para uma expansão em 
relação às cadeiras. No entanto, esses espaços curriculares continuam fracos e marginais na formação 
dos arquitetos de Mendoza. A necessidade de gerar sinergia entre os espaços curriculares é 
reconhecida a fim de consolidar o tema diante da grave situação sócio-habitacional em Mendoza. 

Palavras-Chave: Rede ULACAV | Habitat social | Formação universitária | Digno Habitat | Arquitetura 

 

Abstract: The province of Mendoza has a recognized trajectory within the Ulacav Network, with the 
Social Housing –UM- Chair being one of the three founding chairs of the network since 1994. In terms 
of social habitat training, Mendoza has highlighted the hand of some institutional spaces and / or some 
academics. This work is interested in knowing the future of university education in social habitat-
housing-architecture careers in the last 25 years in Mendoza. Initially highlighting the figure of the 
architect architect Alfredo Méndez who was the precursor from the University of Mendoza. Then, we 
continue our inquiry based on a diachronic and synchronous look at the panorama of university 
education, identifying characteristics of the current three chairs dedicated to the subject and marking 
some milestones. Our inquiry is part of a qualitative approach. We use the Institutional information 
collection of the Universities and an in-depth interview. We notice the passage of a concentration to an 
expansion in relation to the chairs. However, these curricular spaces continue to be weak and marginal 
in the formation of Mendoza architects. The need to generate synergy between the curricular spaces is 
recognized in order to consolidate the theme in the face of the serious socio-housing situation in 
Mendoza. 

Keywords: ULACAV network | Social hábitat | University education | Worthy Habitat | Architecture 
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25 años de Formación en hábitat social en la provincia de Mendoza, Argentina: El 
caso de las carreras de arquitectura 

Martin ZALAZAR 

 

Introducción 
 

La provincia de Mendoza cuenta con una trayectoria reconocida al interior de la Red 
Ulacav, siendo la Catedra de Vivienda Social una de las fundadoras de dicha red. En este 
sentido, en materia de formación en hábitat social, Mendoza a lo largo de los últimos 25 años, 
ha tomado relieve de la mano de algunos espacios institucionales y/o académicos. En esta 
ocasión nos centraremos en aquellos espacios vinculados a la Arquitectura. No obstante no 
desconocemos aquellos aportes provenientes de otras disciplinas, como es el caso de 
Mercedes Lentini y Delia Palero, entre otros, que serán objeto de otra instancia. 

Aquí y en ocasión de los 25 años de la Red ULACAV, en un primer momento nos 
referiremos a la importancia de la figura del Emérito de la Red, arquitecto Alfredo Méndez en 
el contexto universitario de la arquitectura en Mendoza. En un segundo momento daremos 
una mirada diacrónica y sincrónica al panorama de la formación universitaria en hábitat social 
en Mendoza identificando algunos hitos ocurridos. Observaremos las tres carreras de 
arquitectura que existen en la provincia.-  

 
“Se es creativo individualmente si se mantiene abierto a las demandas 
sociales, que el ‘ego’ no tape el bosque del ‘nosotros’.” AM. 

 
1. La figura de Alfredo Méndez 2: De precursor a Emérito 

 
En el año 1948 ingresó a la recientemente creada -1947- Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (Hasta 1946 arquitectura pertenecía a la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.). Alfredo provenía del prestigioso colegio 
Mariano Moreno (ciudad de Buenos Aires).  

Entre las motivaciones que lo llevaron a estudiar arquitectura se encuentra 
principalmente la influencia de su padre que desempeño trabajos de contaduría y 
administración en empresas de vidrios para obras de arquitectura. Recuerda que él “estaba 
en contacto con arquitectos y con obras” de allí fue que “la inspiración vino por el lado de mi 
familia” afirma el arquitecto. 

Hacia 1950 le toco realizar el servicio militar obligatorio, lo cual retraso un año su 
cursado. No obstante, solo le llevo seis años todo el cursado y hacia 1954 lo terminó. En 
aquellos momentos de estudiante reconoce su admiración por una corriente de arquitectura, 
al recordar que “a nosotros nos gustaba mucho la arquitectura orgánica, Frank Lloyd Wright”. 

                                                
2 Un especial agradecimiento a Alfredo Méndez quien gentilmente ha compartido conmigo su sabiduría en largas 
charlas/entrevistas a lo largo de los últimos años.   
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25 años de Formación en hábitat social en la provincia de Mendoza, Argentina: El 
caso de las carreras de arquitectura 

Martin ZALAZAR 
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Mercedes Lentini y Delia Palero, entre otros, que serán objeto de otra instancia. 
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El compañerismo estudiantil generado en la facultad tomo un rol decisivo en la vida 
del arquitecto. Fue de la mano de su compañero recientemente recibido, el arquitecto Ricardo 
Perotti quien hacía poco tiempo había viajado a Mendoza y que se encontraba trabajando en 
el flamante Instituto provincial de la Vivienda, el que le preguntó “¿acá en el IPV hace falta 
gente, no te animarías? y yo le dije que sí, me parecía interesante, así que entré en el IPV”.  

Así que aun sin recibirse viajo a Mendoza en 1954 para incorporarse al Instituto 
provincial de la vivienda, que por aquel momento solo contaba con siete años de antigüedad, 
ya que fue fundado en 1947. La vivienda social comenzaba a atravesar la vida laboral del 
cuasi-arquitecto. Fue el 1956 cuando se graduó de arquitecto y se instaló decididamente en 
la provincia del oeste argentino, comenzando sus primeros trabajos formales en el Estado 
provincial. A poco de ingresar, 1958-59, obtuvo licencia especial para especializarse en 
Europa.  

Méndez, rememora que por aquellos tiempos, “mi tiempo se repartía un poco entre el 
Instituto Provincial de la Vivienda, que me encantaba, no tenía la carga del empleado público, 
trataba de aportar ideas o de traer novedades.” 

En el ejercicio profesional tradicional, por aquellos años se vinculó -de la mano del 
agrimensor Lucero con quien trabajaba en el IPV- a los padres josefinos de Murialdo. Allí 
construyo el colegio secundario junto al ingeniero Justo Pedro 3  quien se encargó del cálculo. 
Vale destacar que dicha obra arquitectónica se encuentra cercana al estudio de arquitectura 
del arquitecto mendocino Gerardo Andia. Al respecto Méndez recuerda con “Gerardo éramos 
muy amigos” por aquel entonces.  

Su primera vivienda proyectada y construida se ubica en el departamento de 
Guaymallen, distrito Villanueva, en calle Arenales llegando al carril Godoy Cruz. Además en 
el ámbito privado recuerda con mucha satisfacción la realización de la galería comercial San 
Marcos en el centro mendocino (ubicada en peatonal sarmiento 133), junto al Arq. Day Arenas.  

A inicios de la década de 1960 se observa una carrera profesional en pleno 
crecimiento, a la vez que un afianzamiento familiar – en 1961 se casa con María, profesora 
de Inglés, con quien lleva 58 años juntos-, y el inicio de una etapa que será central en su vida 
profesional. En el IPV-Mendoza entre 1960-61 participó en el diseño y construcción de 
viviendas experimentales, luego un director del IPV lo convoca para trabajar 4 en ayuda mutua. 
Esta forma de abordaje del sistema habitacional será central en el pensamiento y practica de 
Méndez. Entre 1964-67 se aleja del instituto, al regresar del viaje al exterior en el 67´ se 
incorpora nuevamente al IPV, recuerda “inmediatamente, entré en el IPV, como si no me 
hubiera ido”. Esta incorporación solo duró un año ya que nuevamente viaja al exterior de la 
mano de ONU. Hacia 1969 regresa a Mendoza trabaja en la municipalidad de Maipú, Lujan 
de cuyo y luego en Ciudad. Seguidamente se reincorpora al IPV donde finalmente se jubila 
en 1992. Su paso por la función pública la recuerda como “una experiencia bastante buena, 
muy buena!”. 

En referencia a la ayuda mutua, línea a la que adscribe, considera que “la ventaja que 
le vemos es que hay una semejanza con los procesos normales de producción (…) es una 
empresa, social y sin fines de lucro, pero es una empresa.” Continua argumentando sobre las 

                                                
3 Ingeniero Justo Pedro, padre de Arq. Beatriz Pedro. Docente FADU-UBA, taller libre de proyecto social.  
4 A este pedido responde proponiendo la colaboración de dos profesionales especializados del Centro 
Interamericano de la Vivienda (CINVA -Bogotá, Colombia): la licenciada en trabajo social Helga Peralta y al Arq. 
Jorge Arrigone. Ellos fueron contratados, radicándose temporariamente en Mendoza.  
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ventajas, “yo tengo las cooperativas, tengo los proyectos, tengo la gente que está detrás de 
eso entusiasmada, bueno, financiémoslo.” Si bien reconoce las críticas a la ayuda mutua en 
torno a la sobre exigencia a las personas que hacen la mano de obra, pondera que en 
Mendoza en corto periodo “se construyeron más de 2.600 viviendas” y que “lamentablemente 
se perdió o se usa muy poco.” La práctica de la ayuda mutua se cortó violentamente con el 
golpe de Estado del 76´ que “desmantelo todas las acciones de la ayuda mutua”. En la vuelta 
de la democracia no se retomó, a excepción de algunos municipios. 

En cuanto a los proyectos más entrañables recuerda la influencia de sus viajes a 
España e Italia de donde tomó “varias ideas, las llevé al IPV, algunas las aplicamos en diseños 
de departamentos.” En la misma dirección pondera como una buena práctica de barrios “el 
proyecto de vivienda colectiva, (…) Barrio San Antonio” en su largo y extenso paso por la 
función pública.  

La trayectoria de Alfredo en la docencia se inicia como profesor de Matemáticas en el 
colegio secundario Murialdo –comercial-, junto a otros reconocidos profesores como Dardo 
Pérez Guilhou. De aquella época todavía le sucede que lo recuerdan por la calle diciéndole, 
“eh, profesor, usted no se acuerda pero fue profesor mío de matemáticas en el Murialdo”. 

La facultad de arquitectura, urbanismo y diseño de la Universidad de Mendoza fue 
fundada en 1960. En ese marco, fue que a partir de una profunda indagación es posible 
rastrear los inicios de la docencia universitaria en vivienda social, encontramos que todo se 
inicia partir de un pedido del decano arquitecto Enrico Tedeschi a Alfredo Méndez en 1961, el 
decano “quería que yo hiciera un cursillo de vivienda social. Un cursillo, una cosa que dure 
poco, un mes, un mes y medio. Y lo hice”, relata Méndez. Entre 1961-1994, el arquitecto se 
dedicó a adquirir experiencia en el campo de la vivienda social. Ese cursillo tomó forma de 
catedra recién en 1994 y ha permanecido como tal durante 25 años. 

Entre 1962-63 trabajó en la catedra del arquitecto Raúl Panello-Gelly. De aquel paso 
por la docencia tuvo como estudiante a Ricardo Bekerman 5. En 1964 deja la FAUD-UM para 
ir a trabajar en Naciones Unidas (ONU) a Egipto. Trabajo en un proyecto piloto en una de las 
aldeas del otro lado del rio Nilo 6, construyendo ocho viviendas, siempre por el sistema de 
ayuda mutua. El idioma de trabajo era el inglés, en este punto cobra relieve la figura de María 
–su esposa- que al ser profesora de inglés contribuyó el desarrollo profesional de Alfredo en 
ONU facilitando el idioma, además de su incondicional apoyo familiar.  

No sería el único viaje al exterior por trabajo, ya que durante 1968-69 estuvo 
trabajando para Naciones Unidas en Afganistan. Si bien su carrera profesional venia en pleno 
ascenso, se produjo un momento decisivo en su vida, un momento de elección y opción, ya 
que “había posibilidades de seguir, a lo mejor, con Naciones Unidas pero nosotros preferimos 
afincarnos acá en casa”. 

Fue recién en 1979 cuando regresó a la academia. Ingresó como coordinador a la 
catedra Ciencias Sociales, que por aquel entonces conservaba el diseño original de Tedeschi 
y dicha catedra tenía en su interior como subcatedras: geografía urbana; economía urbana; 
estadística; y ciencias sociales. Recuerda que en aquella función “me puse a estudiar 
geografía urbana así que daba geografía urbana, me encantó, leí varios libros y me quedó 
gustando”. Además, también trabajó durante un largo periodo como asesor de tesis de grado.  
                                                
5 El arquitecto Bekerman fue decano de la FAUD-UM durante 29 años ininterrumpidos.  
6 Se trató de una experiencia piloto del Programa de Vivienda Rural por Ayuda Mutua con vistas a la reconstrucción 
del hábitat campesino de Egipto, donde existen más de 5.000 pueblos y aldeas rurales de antigua data. 
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Hacia 1993 y durante varios años, fue asesor de una Fundación en Rosario, Santa Fe, 
llamada Hábitat y Desarrollo. Fue en ese marco donde “surgió la idea, con Aurelio Ferrero y 
Dardo Arbide, estuvimos ahí y al final de este encuentro decíamos: ´Mirá qué lindo que se 
organizara una convocatoria´, porque Ferrero ya tenía una cátedra de vivienda y Arbide era 
de Concepción del Uruguay, también creo que tenía una cátedra, y de ahí al año siguiente en 
1994 hicimos la primera Ulacav.” Ademas de ser co-fundador de la red ulacav, entre el 2004-
05 formó parte del consejo consultor de la red y en el periodo 2005-2007 fue presidente de la 
misma. Vale mencionar que la red ulacav es la recepcionista casi absoluta de la gran cantidad 
de producción académica que mantiene hasta la actualidad Alfredo.  

Hacia 1994 organizó la catedra vivienda social en la FAUD-UM, recuerda que siempre 
fue “como profesor he sido muy apegado a dictar un programa”. La organización de la catedra 
responde a la inquietud generada a partir de la conferencia de Rio 92´ de naciones unidas. 
Allí hubo una acción de las Naciones Unidas respecto del tema habitacional y “hubo como una 
recomendación un pedido internacional de que las universidades se ocuparan”, esto que tuvo 
impacto en Alfredo.  

Hasta aquí hemos observado solo parte de la rica y vasta experiencia del arquitecto 
Méndez. Actualmente, comparte sus días activamente y comprometido junto a otros miembros 
del grupo Ecohabitat, entre los que se encuentran Ricardo Bekerman, Carlos Olguín (quien 
fuera titular de la catedra vivienda social luego de Méndez), Delia Ahumada (quien fuera 
compañera de trabajo en el IPV), entre otras personas que han sabido acompañar a Alfredo.  

Alfredo estuvo en los inicios de la FADU-UBA, en los inicios del IPV-Mendoza, en el 
inicio de la FAUD-UM, creó la catedra vivienda social, co-creo la RED ULACAV (Red Ulacav, 
2019). En suma, se ha convertido en un histórico institucional en materia de vivienda/hábitat 
social en la república Argentina. 

 
Méndez, un histórico institucional en materia de vivienda/hábitat social en Argentina. 
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Fotografía: Martin Zalazar – Octubre 2018. Méndez enviando un WhatsApp.  
Con el propósito de conocer un poco más profundamente y delinear brevemente un 

perfil de Méndez, sus opciones, sus pensamientos, se aplicaron de modo complementario a 
la entrevista, dos instrumentos. Por un lado, un instrumento que denominamos encuesta de 
preferencias 7. Busca captar las preferencias del entrevistado a partir de una serie de opciones 
preestablecidas puestas en tensión en el campo de la arquitectura y la academia. Por otro 
lado, un instrumento que denominamos encuesta de actitud 8. El mismo busca captar 
rápidamente una mirada holística, mediante la opción entre sí o no, a varios temas conexos a 
la función académica y que denotan una posición.  
 
Resultados de Preferencias 
 
Resultados de Actitud 

     
Creatividad 
¿Le obsesiona algún tema arquitectónico? SI. 
¿La creatividad es independiente de la inteligencia? NO. 
¿La creatividad depende de la edad? NO.      

           
Como estudiante       
¿Tomó cursos de Arquitectura por fuera de la facultad? NO.  
     

 
                                                
7 Este instrumento se aplicó el 20 de marzo de 2014. 
8 Este instrumento se aplicó el 20 de marzo de 2014. 

  

Función 
Valor de Uso 
Clorindo Testa 
Autocad 
Estudio 
Sociología 
Madera 
Dispersa 
El Ladrillo 
Techo inclinado 
Obra de Autor 
Detalle 
Solo 
Viv. de lujo 
Mimesis 
Int. Creativa 
Racional  
Cliente 
Inteligencia 

 

¿Qué es antes, la forma o la función? 
¿Valor de uso o valor de cambio? 

¿Clorindo Testa o Mario Roberto Álvarez? 
¿Tablero o Autocad? 

¿Obra o Estudio? 
¿Ingeniería o Sociología? 

¿Metal o Madera? 
¿Ciudad compacta o dispersa? 

¿Adobe mejorado o ladrillo? 
¿Techo inclinado o plano? 

¿Obra de autor o de anónimo? 
¿Detalle constructivo o artículo científico? 

¿Al diseñar prefiere trabajar en grupo o solo? 
¿Resulta más difícil diseñar una Vivienda social o vivienda de lujo? 

¿En sus proyectos prefiere mimesis o contraste con el entorno?  
¿La formación debe orientarse a valorar la inteligencia lógica o la 
creativa? ¿Sus diseños formales son el resultado de un proceso racional o 
intuitivo? ¿Al desarrollar un proyecto se siente más cerca del cliente o del 

usuario? ¿Sus calificaciones se debieron su esfuerzo personal o a su 
inteligencia?  

Alfredo 

Ménde
z
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En su rol de profesional        
¿En sus obras incorpora materiales reciclados? SI.     
¿En sus obras el diseño está muy limitado por las exigencias económicas y tecnológicas? NO. 

     
Como docente        
¿El hecho de construir una gran cantidad de m2 autoriza a un arquitecto a ser docente? SI. 
¿Se considera un académico? SI.       

 
Como académico     
¿En sus inicios pensó alguna vez en ser decano de Arquitectura? NO.  
¿En Mendoza sobreabundan los Arquitectos? SI.       
¿Los arquitectos han perdido campo en el urbanismo y en el ordenamiento territorial? SI. 
¿Los Arquitectos deben necesariamente aprender de otras disciplinas y/o ciencias? SI.  
¿Ve el urbanismo horizontal como una amenaza ecológica y un derroche de recursos? NO. 
 
Arquitectura bioclimática, sistemas demóticos, diseño paramétrico.  
¿Se avecina una revolución profunda en la arquitectura? SI.    
¿Está a favor de la Función Social de la propiedad? SI.      

   
Cotidianidad       
¿Vive en Barrio privado? NO.    
¿Perteneció o pertenece a algún espacio político? NO.      
¿Se considera ecológico? SI. 

     
Haciendo un ejercicio de prospectiva        
¿Logró construir un “semillero” de jóvenes que continúen sus preocupaciones 
arquitectónicas? SI.       

       
Jugando a ser crítico de arquitectura       
¿Existe un repliegue del campo disciplinar? SI.       
¿La arquitectura tiene status de Ciencia? SI.       
¿Hay nuevas fuentes de sentido para la práctica de Arquitectura? SI.    
¿La Arquitectura sigue siendo un símbolo de poder? NO.  
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Caminos cruzados. 
De Buenos Aires a Mendoza y de Mendoza a Buenos Aires: Alfredo Méndez y Beatriz Pedro.  

 
Fotografía: XX ULACAV. 2014 
 
 
Caminos compartidos. 
En el IPV-Mendoza y en la docencia Universitaria: Alfredo Méndez y Martin Zalazar. 
 

 
Fotografía: Martin Zalazar – Octubre 2018.  
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2. De la concentración a la expansión 
 

Aquí daremos una breve mirada diacrónica y sincrónica al panorama de la formación 
universitaria en vivienda/hábitat social en Mendoza. Actualmente existen tres universidades 
que ofrecen la carrera de arquitectura en Mendoza: Universidad de Mendoza (gestión 
privada), Universidad Nacional de Cuyo (gestión pública), Universidad de Congreso (gestión 
privada). Sucintamente las características de cada una de ellas son las siguientes:  
 

Universidad de Mendoza, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.  
Carrera: ARQUITECTURA, creada en 1960. 

Nivel: Grado | Carácter: Permanente | Duración: 5 años. (10 semestres)  

Título que se otorga: ARQUITECTO | Presenciales obligatorias: 3234 hs. 

Presenciales optativas obligatorias (mínimo): 140 

Total Horas Presenciales: 3374 | Proyecto Final Tesis de Grado: 150 | Práctica Profesional 

Asistida: 300         

Total de horas: 3824     

Total de Obligaciones curriculares: 35 (33 obligatorios, 2 optativos obligatorios) 

 
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de ingeniería. 
Carrera: ARQUITECTURA, creada en 2011. 

Nivel: Grado | Carácter: Permanente | Duración: 5,5 años. (11 semestres)  

Título que se otorga: ARQUITECTO | Presenciales obligatorias: 3780 hs. 

Presenciales optativas obligatorias (mínimo): 180  

Presenciales electivas (mínimo):90 

Total Horas Presenciales: 4050 | Proyecto Final Tesis de Grado: 180 | Práctica Profesional 

Asistida: 240         

Total de horas: 4470     

Total de Obligaciones curriculares: 46 (40 obligatorios, 4 optativos obligatorios, 2 electivos) 

 
Universidad de Congreso, Facultad de Ambiente, Arquitectura y urbanismo.  
Carrera: ARQUITECTURA, creada en 2006. 

Nivel: Grado | Carácter: Permanente | Duración: 5 años. (10 semestres)  

Título que se otorga: ARQUITECTO | Presenciales obligatorias: 3222 hs. 

Presenciales electivas (mínimo): 90 

Total Horas Presenciales: 3312 | Proyecto Final Tesis de Grado: 160 | Práctica Profesional 

Asistida: 240         

Total de horas: 3712     

Total de Obligaciones curriculares: 32 (30 obligatorios, 2 electivos) 
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Actualmente existen diversas asimetrías entre las carreras de arquitectura. Los 

contenidos mínimos establecidos por la resolución 498/06-ME son cumplidos, no obstante la 
diferenciación de la carga horaria total y el perfil del graduado difieren. Esto representa una 
virtud, distinción y diferenciación de los egresados de cada carrera.  

A partir de esta breve caracterización de las tres carreras de arquitectura en Mendoza, 
fue posible identificar al interior de cada una de ellas las cátedras en estrecha relación con los 
temas de vivienda/hábitat social. Angustiosamente, se encontró solo una asignatura en cada 
carrera, las cuales adoptan un nombre en relación al objeto de estudio y la evolución del 
mismo. En este sentido, encontramos la catedra Vivienda Social, surgida en la década 90´ y 
la catedra Vivienda de interés social en 2015. Más actual y en concordancia con los actuales 
abordajes que pasaron de la centralidad de la vivienda al abordaje integral del hábitat, 
encontramos la denominada catedra Hábitat digno.  

A continuación, presentamos resumidamente las principales características de las 
cátedras.  

 
Espacios curriculares de grado en carreras de arquitectura en la provincia de Mendoza. 

 
 Catedra 

Vivienda social 
FAUD UM 

Catedra Viv 
interés social 
FING Uncuyo 

Catedra 
Hábitat Digno 

FAAU -UC 
Tipo de catedra Optativa Obligatoria Electiva 
Año inicio 1994 2015 2016 
Plantel docente Interdisciplinar Disciplinar Transdisciplinar 
Antigüedad 
catedra  

25 años  5 años 4 años 

Académico titular A Méndez, C. Olguín J. Mitchell  M. Zalazar 
Modalidad Teórico-practica Teórico-practica Teórico-practica 
Nivel carrera  5to año 4to año 4to año 
Carga horaria 70 45 60 
Estudiantes 60 (2015) - 8 (2018) 45 11 (2016) 35 (2019) 
Rol docente Tradicional s/d Mediación pedagógica 
Enfoque 
adoptado 

Humanista Creatividad más 
sustentabilidad 

Socio-critico 

Propuesta 
pedagógica 

En base a 
determinantes de la 
dinámica habitacional 

En base al sujeto, 
objeto y contexto. 

En base a las tres 
lógicas de producción 
de hábitat (Estado, 
Mercado, Necesidad) 

Elaboración Martin Zalazar. 
 
En base a la información recolectada se reconstruyeron los principales hitos y eventos 

de los últimos 25 años en torno a la formación en vivienda/hábitat social. Como se mencionó 
ut supra la catedra vivienda social UM es el primer espacio curricular institucionalizado 
dedicado a la vivienda social en la carrera de arquitectura de la FAUD (FAUD-UM, 2019), 
coincidentemente con la fundación de la RED ULACAV también promovida por el mismo 
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profesional. Méndez prosiguió en la cátedra hasta su alejamiento en 2007. Entre 2007-2015 
continua como titular de la catedra el arquitecto Carlos Olguín también con una trayectoria 
significativa en la docencia y políticas públicas. En 2005 surge en la provincia una nueva 
carrera de arquitectura en la universidad de congreso, disputando de este modo el monopolio 
de la formación de arquitectos que hasta ese entonces había consolidado la UM. Si bien el 
perfil y prácticas de la UC (FAAU-UC, 2019) tienen carácter social, no es sino hasta 2015 que 
se formula e institucionaliza la catedra Hábitat Digno –en 2016 se comienza el cursado- en el 
seno de la FAAU. En 2011 surge en la Uncuyo la carrera de arquitectura al interior de la 
facultad de ingeniería (FING-UNCUYO, 2019).  

De este modo la oferta educativa de las carreras de arquitectura pasa de la 
concentración o monopolio de la UM a la diversificación y expansión de la oferta. Esta 
expansión distintiva redefine el contexto y búsqueda de las universidades por atraer a los 
futuros estudiantes. La Uncuyo posee un cupo limitado de 60 estudiantes ingresantes por año, 
la UM vio una mínima disminución de su matrícula en los últimos años -en un contexto socio-
económico de crisis- y la UC mantiene una igualdad en su matrícula con esfuerzo. 

Entre los hechos acaecidos recuperamos la creación del centro de estudios y 
desarrollos del hábitat sustentable CEDHAS por parte del arquitecto Zalazar en la FING-
Uncuyo (Zalazar, 2014), mediante convenio entre el sector publico IPV-Mendoza y la FING. 
Dicho intento fomentaba la formación en hábitat social, entre otros propósitos. La falta de 
compromiso institucional de la FING no contribuyó al centro. Es destacable el XX encuentro 
de la Red ULACAV realizado en Mendoza en 2014, en el cual se puso en valor el crecimiento 
de la red y fundamentalmente se puso en valor la figura dos mendocinos académicos docentes 
de grado miembros de la red, designando como eméritos de la red a Méndez y Mercedes 
Lentini.  

 

 
Elaboración Martin Zalazar 



78

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

Finalmente se mencionan dos hechos significativos en el actual contexto, en primer 
lugar el surgimiento en la Universidad Tecnológica Nacional, regional Mendoza, del Grupo 
Hábitat y Territorio Transdisciplinario. Dicho grupo vincula los temas del hábitat social en las 
carreras de ingeniería (Zalazar, 2019). En segundo lugar, se menciona el insostenimiento de 
la catedra vivienda social UM que desde 2016 viene en decrecimiento en cantidad de 
estudiantes que optan por tomarla, pasando de 60 en 2015 a 8 en 2018 (el recambio del 
cuerpo docente quizás influyó, en 2016 quedó a cargo de la catedra otra arquitecta) y en 2019 
no se dictaría luego de 25 años ininterrumpido de dictarse (según comunico el actual decano). 
Este último suceso da cuenta de la fragilidad de los espacios curriculares dedicados al habita 
social. 

 
Conclusiones 
 

Respecto a la figura de Méndez, estuvo en los inicios de la FADU-UBA, en los inicios 
del IPV-Mendoza, en el inicio de la FAUD-UM, creó la catedra vivienda social, co-creo la RED 
ULACAV. En suma, se ha convertido en un histórico institucional en materia de 
vivienda/hábitat social en la república Argentina. 

En referencia a las tres carreras observamos que, en los últimos 25 años se pasó de 
una carrera y una catedra –la catedra vivienda social UM sirvió de punta de lanza- a tres 
carreras y tres cátedras en consonancia con el agravamiento de la situación del hábitat social; 
existe una escasa participación del enfoque de hábitat social en las curriculas, esto se ve 
reflejado en la escasa cantidad de cátedras, el tipo de cátedras y la carga horaria de las 
mismas en toda la carrera, en consecuencia persiste una situación de marginalidad disciplinar. 
De este modo sigue perdurando un déficit curricular para afrontar los actuales problemas del 
hábitat social. Se reconoce la necesidad de generar sinergia entre los espacios curriculares 
en vistas de consolidar la temática frente a la grave situación socio-habitacional mendocina. 

Hasta aquí nuestra intención ha sido brindar un breve panorama de los últimos años, 
destacando la figura del precursor en la docencia de la vivienda social y en el devenir de los 
espacios de grado dedicados a la formación. Vale mencionar que se ha priorizado la 
descripción por sobre la explicación que es objeto de un próximo trabajo a publicarse.  
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A Extensão universitária como campo de aprendizagem no Curso de Arquitetura e 
Urbanismo e sua contribuição para a produção social do habitat: O caso do Conjunto 

Dom Hélder Câmara, Recife/PE 

Danielle de Melo ROCHA (1), Liliane de Oliveira PESSOA (2), Natália Félix PIMENTA (3) 

(1) Universidade Federal de Pernambuco, professora doutora DAU (CIAPA) 
(2) Universidade Federal de Pernambuco, Arquiteta (CIAPA) 
(3) Universidade Federal de Pernambuco, estudante de arquitetura (CIAPA) 

 

Eixo A: 25 anos da Rede ULACAV, reflexões sobre avanços e retrocessos para uma formação/capacitação 
interdisciplinar em habitat. 

Resumen: De acuerdo con el marco teórico sobre la producción social del hábitat, el artículo se da 
cuenta del papel de la extensión universitaria en el curso de Arquitectura y Urbanismo (CAU) en la 
Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), reflexionando sobre la formación profesional del 
arquitecto-urbanista y las posibilidades que ofrece el curso para la transformación de espacios 
urbanos a través de procesos participativos en la lucha por el derecho a la vivienda y la ciudad. En 
este sentido, la extensión universitaria muestras dimensión política, impregnada por el contacto con 
sujetos con conocimientos diferentes. Compartir experiencias en el proceso de diálogo-acción en una 
comunidad da como resultado el replanteamiento de la aprendizaje mediante la contribución de todos 
los involucrados en mejorar la calidad de vida y fortalecer los derechos sociales. 
Lasextensionesuniversitariascobranimportanciaconlaimplementación de la Política Nacional de 
Extensión Universitaria (2012) y la Ley 13,0005 / 14 que aprobó el Plan Nacional de Educación (PNE 
2012-2014), abogando por la adecuación del plan de estudios de los cursos de pregrado y 
focalización 10% de sus horas de trabajo a prácticas de extensión. En el grupo universitario, la 
Comunidad de Acción Interdisciplinaria, Investigación y Aprendizaje (CIAPA-UFPE), un grupo 
vinculado al Departamento de Arquitectura y Urbanismo, estas actividades buscan promover el 
aprendizaje interdisciplinario compartido que se centra en la realidad social y políticas públicas 
inclusivas destinadas a desarrollar una sociedad más humanizada y solidaria. En 2007, CIAPA-UFPE 
comenzóun experimento en la Urbanización Dom Hélder Câmara, bajo demanda del Movimiento de 
Lucha de los Barrios, Villas y Favelas (MLB). Esa entidad, que opera a nivel nacional y ha estado 
trabajando en la Región Metropolitana de Recife desde 1999, obtuvo fondos del Gobierno Federal 
para la construcción de 200 casas y solicitó a UFPE apoyo técnico para su concepción / 
implementación. A través del programa "Conexiones de Saberes", los estudiantes universitarios de 
diversos cursos realizaron, entre otras acciones: encuestas y análisis demográficos y 
socioeconómicos; levantamiento topográfico y elaboración de proyectos urbanos y arquitectónicos; 
orientación sobre técnicas de construcción, instalaciones e infraestructuras de construcción; talleres 
para el desarrollo integral de la comunidad y orientación del trabajo de autoconstrucción; y 
elaboración participativa de la Convención de Condominio. El artículo busca extraer de las lecciones 
del estudio de caso presentado las reflexiones sobre el papel que ejercela universidad, por médio del 
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grupo académico (CIAPA), en su relación con los movimientos sociales ordenados, con el fin de 
promover un aprendiza je interdisciplinario y compartido, el cual incide en la realidad social y en las 
políticas públicas inclusivas orientadas al desarrollo de una sociedad más humana y solidaria. 

Palabras clave: Curso de Arquitectura y Urbanismo | CIAPA / UFPE | extensión universitaria; 
aprendizaje compartida | la producción social del hábitat y del conocimiento. 
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Abstract: Among the theoretical framework about social habitat production, the article evaluates the 
part of universitary extension in the undergraduate architecture and urbanism course (CAU) in the 
Federal University of Pernambuco (UFPE), reflecting about the professional formationof the 
architect/city planner and the possibilities offered in the course for the transformation of urban spaces 
through participative processesses in the fight for the right to housing and right to the city. In these 
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terms, the universitary extension evidences it’s political dimension, permeated in the contact of 
different subjects, owners of different knowledges. The sharing of experiences in the process of 
dialog/action in one community results in a new meaning of learning due to the contribution of all those 
involved in the improvement of life quality and the strengthening of social rights.The universitary 
extensions gain importance with the implementation of the Nacional Politic of Universitary 
Extension(2012) and the Law 13.0005/14 which has approved the National Plan of Education (2012-
2014), advocating the ad equation of the curriculum of the undergraduate courses and destining a 
10% minimum of your workload to the extensionists acts. In the academical group, denominated 
Interdisciplinary Community of Action, Research and Learning (CIAPA-UFPE), group attached to the 
Department of Architecture and Urbanism, those activities search to promote a shared interdisciplinary 
learning which concerns the social reality and the inclusive public policies directed to the development 
of a more humanized and solidary. In 2007, the CIAPA-UFPE started an experience in the Housing 
Complex Dom Hélder Câmara, under the demand of the Fight Movement from Neighborhood, Villages 
and Favelas (MLB).This entity, which has nationwide performance and since 1999 works in the 
Recife’s Metropolitan Region, obtains financing from the National Government to construct 200 
houses and has solicited UFPE technical support to its conception and implementation. Through the 
program “Conexões de Saberes”, graduates from multiple courses have made, alongside other 
actions: surveys and demographic/socio economics analysis; topographic surveys and project 
development of the urban and architectural plans; orientation about construction techniques, building 
installations and infrastructure; workshops to the full developing of the community and orientation to 
the joint popular effort to self-construction; and participative elaboration on the Condominial 
Convention. The article searches to extract, from the lessons on the referred case study, reflections 
about the part of the university, through the academical group (CIAPA) in its relation with the social 
movements organized to promote an interdisciplinary and shared learning which impacts the social 
reality and in the inclusives public politics directed to the development of a society more humane and 
solidary. 

Keywords: Undergraduate Architecture and urbanism course |CIAPA / UFPE|universitary extension|  
shared learning| social habitat and knowledge production 
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A Extensão universitária como campo de aprendizagem no Curso de Arquitetura e 
Urbanismo e sua contribuição para a produção social do habitat: O caso do Conjunto 

Dom Hélder Câmara, Recife/PE 

Danielle de Melo ROCHA, Liliane de Oliveira PESSOA, Natália Félix PIMENTA 

 

Introdução 

O ensino universitário, como se estabelece atualmente, está guiado por um tripé 
educacional formado por ensino, pesquisa e extensão, sendo esta última um dos mais 
importantes canais de comunicação entre a universidade e a sociedade, além de fomentar 
escolhas de pesquisas mais adequadas às suas problemáticas.  

No Curso de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), os programas de extensão foram pioneiros na instituição. Este artigo 
analisa o papel da extensão para a sociedade e para os alunos em formação, 
especificamente na questão da produção social do habitat, apresentando como exemplo o 
envolvimento da UFPE no processo de concepção e implantação do Conjunto Habitacional 
Dom Hélder Câmara, localizado no bairro da Iputinga, no Recife. 

Buscamos extrair das lições do estudo de caso as reflexões sobre o lugar do grupo 
acadêmico denominado Comunidade Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e Aprendizagem 
(CIAPA), vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU), na sua relação 
com os movimentos sociais organizados para a promoção de uma aprendizagem 
interdisciplinar compartilhada que incida na realidade social e nas políticas públicas 
inclusivas voltadas ao desenvolvimento de uma sociedade mais humanizada e solidária.  
Envolvendo professores e alunos da graduação e da pós-graduação, em disciplinas do 
Curso de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 
Urbano (MDU), a experiência com o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) 
e em particular com a comunidade moradora do Conjunto Dom Hélder Câmara apresenta-se 
como um caso paradigmático da produção social do habitat conduzindo-nos a alguns 
questionamentos. Que lições trazem as experiências extensionistas de longo prazo e a 
aproximação com movimentos sociais em determinada comunidade? Como potencializar o 
compartilhamento de saberes entre docentes, estudantes, lideranças e moradores; entre 
graduação e pós-graduação e entre diversos campos disciplinares para alcançar resultados 
mais efetivos? Como avaliar o impacto de tais experiências, tanto para a Universidade 
quanto para a transformação dos espaços urbanos e para a conquistas direitos? 

1. Extensão universitária como campo de aprendizagem no Curso de Arquitetura e 
Urbanismo 

Por volta do século XIX, a extensão universitária surge como a forma que a 
conhecemos hoje. Entretanto, o seu reconhecimento não veio acompanhado de 
mecanismos que garantissem sua aplicabilidade no ensino. De modo mais generalizado, 
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podemos compreender a extensão como sendo o “retorno” do ensino prestado aos 
estudantes pelas universidades públicas à comunidade buscando a democratização dos 
conhecimentos acadêmicos, compartilhados de modo a fomentar soluções para as 
problemáticas urbanas. 

Nesse contexto, faz-se necessária a compreensão do conceito da extensão como 
campo de aprendizagem, principalmente no tocante à arquitetura e urbanismo garantindo 
uma troca de saberes e experiências entre todos os envolvidos por meio de processos 
participativos. Contribuindo para difundir esse conceito, a Constituição Federal de 1988 
preconiza a “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988, art. 207), 
como tríade fundamental do sistema educacional que foi sendo paulatinamente referenciada 
pelas unidades acadêmicas.  

Sendo assim, é nesse panorama que a extensão vem sendo compreendida como 
uma via de mão-dupla, em que o fluxo de contribuições entre a instituição de ensino e a 
sociedade é constante. Afinal, ao mesmo tempo em que a universidade contribui com a 
sociedade na resolução de suas problemáticas, os universitários participantes dos projetos 
de extensão têm a oportunidade de aumentar seus conhecimentos empíricos. Entre alguns 
outros impactos positivos das atividades extensionistas, destacam-se: 

● o processo dialógico de ensino- aprendizagem torna-se mais atrativo e dinâmico para 
professores e alunos, pois estes conseguem perceber mais claramente o propósito 
do aprendizado; 

● o estímulo e inspiração para temas de pesquisa ancora-se numa fonte rica e 
atualizada de dados primários; 

● os temas de monografias de graduação, dissertações de mestrado e teses de 
doutorado tem uma abordagem relacionada às reais necessidades da sociedade 
podendo seus resultados contribuírem para a apontar alternativas ao enfrentamento 
dos problemas e desafios analisados; 

● a participação dos alunos e professores em congressos, seminários e oficinas que 
favorecem a troca de experiências e a reflexão crítica das vivências extensionistas 
estimulam a produção coletiva do conhecimento. 
A grande potencialidade de alcançar a formação universitária “ideal” parte do 

princípio de que uma prática acadêmica forneça uma educação (científica, tecnológica, 
cidadã e humanística) guiada pelo tripé educacional sem diferenças ou sobreposições 
hierárquicas de poder e de maneira indissociável dentro do programa acadêmico. Quando a 
universidade busca atender às demandas da sociedade, ela enriquece o processo 
acadêmico de ensino e pesquisa, possibilitando que a mesma assuma plenamente seu 
papel social e alcance uma melhor integração entre a formação profissional e acadêmica. 

Desde o início da década de 2000, a reforma do ensino superior entra na pauta das 
instituições de ensino federais. Em 2001, foi criado o programa “UFPE para todos”1 que 
                                                
1Lançado em 2001, o Programa “UFPE para Todos” objetivou associar as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão às demandas da sociedade, de modo a apoiar municípios ou comunidades no enfrentamento dos 
problemas sociais. Exigia a formulação de um Projeto pelo docente responsável a partir de contatos prévios com 
os beneficiários e assegurar o impacto positivo (considerando horário, mobilidade dos alunos) e a concordância 
com o projeto pedagógico do curso. A Proposta Metodológica deveria destacar a repercussão no perfil 
profissional, considerando a participação de no mínimo 10 alunos engajados no projeto por um período de 100 
dias letivos. Fonte: UFPE. Projeto Pedagógico Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Recife, 2010. 
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ofereceu o instrumento inicial para a formalização das primeiras disciplinas de extensão na 
UFPE, sendo o CAU/UFPE um dos pioneiros a se engajar nesse contexto de quebra de 
paradigmas. O primeiro projeto de disciplina/extensão com esta perspectiva foi o “Habitação 
Popular” proposto pelo professor Luís de la Mora2, visando associar a aprendizagem dos 
estudantes com a prática de projetos e reformas em habitacionais de famílias com alto nível 
de pobreza do Recife, a fim de estimular o processo de articulação da formação acadêmica 
com os projetos de pesquisa e extensão social dentro do curso.  

Em 2003, os especialistas se debruçam sobre o tema "A construção do sistema 
universitário brasileiro frente aos desafios para a universidade do século XXI"3. Entre os 
desafios citados estaria a responsabilidade das universidades estarem preparados para 
enfrentarem a desigualdadesocial e a degradação ambiental. Em 2004, a UFPE foi uma das 
cinco primeiras universidades a aderir ao Programa “Conexões de Saberes– Diálogos entre 
a Universidade e as Comunidades Populares”4, criado para aprofundar a comunicação entre 
a universidade e a sociedadepor meio da atuação de alunos oriundos de bairros populares 
que recebiam bolsas de estudo para realizarem pesquisas, cursos de capacitação e serviços 
sociais em suas comunidades de origem. Abrangendo 33 universidades federais nos 26 
estados brasileiros e no Distrito Federal cada uma destas com um modelo autônomo, porém 
articulado. Segundo Silva et al, “trata-se da criação de momentos de aproximação e troca de 
experiências e da potencialização de talentos que, além de promover uma formação 
acadêmica mais universal, também estimule novas sociabilidades. Assim, estarão 
conjugados – de modo indissociável – a construção do saber, a realização do fazer e a 
invenção do conviver”(SILVA et al, 2008, p. 3). 

Essas experiências precursoras e de impacto transformador positivo favoreciam o 
reconhecimento do papel da extensão universitária e foram sendo institucionalizadas em 
nível nacional nas políticas públicas de educação superior. Na década seguinte foi instituída 
a da Política Nacional de Extensão Universitária (2012).Seguindo seus objetivos foi 
promulgada a Lei nº 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-
2024) contendo as estratégias a serem adotadas para buscar a elevação da taxa bruta de 
matrícula na educação superior. Entre estas está a recomendação de que seja assegurado 
o mínimo de 10% do total de créditos curriculares nos cursos de graduação voltados a 

                                                
2 Podemos destacar a primordial atividade extensionista do professor Luís de La Mora, tanto em sua atividade 
docente quanto como gestor. Foi vice-coordenador do Curso duas vezes: 2001-2003 e de 2009-2011, neste 
último período foi reformulado do Projeto Pedagógico do CAU para implantação do novo currículo. Em 2017, 
Dela Mora foi homenageado pela UFPE como o docente que mais se destacou no campo da extensão 
universitária (I Sepec: Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura: a Formação em Diálogo. Centro de 
Tecnologia e Geociências, 22/11/2017). 
3O então ministro de educação, Cristovam Buarque sugeriu o tema acolhido pelos reitores na 70ª Reunião 
Plenária do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub), que ocorreu em Fortaleza (CE), em 
2003. Fonte: https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=508, acesso em 01/08/2019.  
4Criado em 2004, pelo Ministério da Educação, a partir da experiência pioneira do Observatório de Favelas, 
organização da sociedade civil, fundada em 2001, que desenvolveu projetos sociais de formação continuada e 
pesquisa envolvendo jovens universitários residentes em espaços populares. O Programa visava estimular a 
permanência de estudantes de origem popular nos cursos de graduação das universidades públicas. Criava uma 
rede socioeducacional para consolidar os vínculos entre as instituições acadêmicas e as comunidades, através 
da inserção qualificada desses estudantes nas práticas de pesquisa e extensão universitária (SILVA et al, 2007). 
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realização de programas e projetos de extensão universitária para atender, sobretudo, às 
áreas de grande pertinência social. 

2. Produção social do habitat na transformação da cidade 

A grave situação de exclusão socioespacial requer que a universidade, sobretudo as 
instituições públicas, assuma uma postura mais proativa em relação aos problemas das 
comunidades: saúde, nutrição, educação, violência e na qualidade das habitações. Embora 
importante para uma assistência direta, a oferta de serviços diversos para a população e a 
própria construção de uma reflexão crítica do conhecimento por meio de eventos científicos, 
ações correntes de extensão universitária, consideramos que o real poder de transformação 
social necessita de um componente a mais da atividade extensionista. A produção conjunta 
do saber-fazer, com o respeito às singularidades e vivências das comunidades e o apoio às 
ações políticas de organização social poderá contribuir de forma significativa na consciência, 
busca das garantias e exercício dos direitos constitucionais.  

No que diz respeito à extensão universitária no campo da arquitetura e do 
urbanismo, no qual a CIAPA/UFPE tem atuado em articulação interdisciplinar com outros 
departamentos e parceiros da sociedade cível organizada, procuramos respaldar o 
fortalecimento dos processos coletivos participativos de luta pelo direito à cidade e à 
moradia. Entendemos, sob a ótica de uma construção dialética, que a concretização desses 
direitos situa-se uma arena político-institucional de luta onde os conflitos emergem da 
correlação de forças desigual travestida pelo falso discurso da racionalidade tecnocrática 
que privilegia a dicotomia entre o saber técnico o saber popular.  

Vale lembrar que na cidade os conflitos e tensões urbanas se manifestam, as 
classes populares e os movimentos sociais reivindicam e lutam por melhorias nas condições 
de sua reprodução cotidiana. Os conflitos urbanos são provenientes da produção do espaço 
urbano e das contradições existentes na cidade. A cidade é, então, o palco da luta de 
classes e “produto do processo de trabalho, de sua divisão técnica, mas também da sua 
divisão social. É a materialização de relações históricas dos homens, normatizada por 
ideologias, é forma de pensar, sentir, consumir, é modo de vida, de uma vida contraditória” 
(CARLOS, 2007, p.26). 

Neste sentido, na busca do ideal de cidades justas, humanas e democráticas, a 
universidade em suas ações de extensões de fortalecimento às instâncias participativas e 
movimentos sociais tem a responsabilidade e o compromisso de se posicionar contra as 
desigualdades socioespaciais históricas, atuando como mediadora de tais conflitos e 
instrumentalizando as lideranças comunitárias pondo à disposição das causas populares o 
respaldo do “saber técnico/acadêmico”. Cabe ainda ponderar sobre os limites do alcance de 
professores e alunos, engajados em um grupo acadêmico como a CIAPA, comprometidos 
com ações de extensão universitária, para fortalecer os movimentos sociais em busca do 
direito à cidade e à moradia. 

Para Lefebvre (1991, p. 117) o direito à cidade “[...] só pode ser formulado como 
direito à vida urbana, transformada, renovada”. O autor defende que apenas os reais 
interessados, “os proletários”, que podemos interpretar como os trabalhadores e moradores 
das cidades, são os protagonistas da conquista do “direito à cidade”, pois a atuação do 
Estado ou do Mercado na produção urbana, mesmo quando busca intervir em políticas 
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realização de programas e projetos de extensão universitária para atender, sobretudo, às 
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inclusivas dos espaços sociais excluídos, não consegue alcançar um processo efetivo de 
democracia urbana (ROCHA, 2017).  

Por sua vez, Harvey (2013), partindo da contribuição de Lefebvre, considera a cidade 
como território das lutas políticas entre o capital e as classes trabalhadoras. Neste sentido, o 
direito à cidade não se restringiria ao direito dos cidadãos terem acesso aos recursos e 
oportunidades que a cidade pode oferecer, mas antes de tudo ao direito coletivo de 
transformar a cidades, no exercício conjunto de remodelação dos processos de 
urbanização, enquanto nós mesmos nos transformamos. Para esse autor, o direito à cidade 
deve satisfazer às necessidades humanas além daquelas relacionadas ao consumo, 
considerando que o aumento do consumo no espaço urbano encarece a vida na cidade e 
distancia a população de baixa renda do processo produtivo (HARVEY, 1992).  

Respaldados nestas referências conceituais temos a convicção de que o apoio da 
CIAPA às necessidades da comunidade deve encontrar resposta na medida em que este é 
reivindicado pelos próprios atores sociais envolvidos no processo. Acreditamos 
queparticipar significa poder decidir e a participação, neste sentido, pode ser entendida 
como prática de cidadania relacionada à tomada de decisões políticas em parceria entre a 
sociedade civil, o Estado e os diversos atores (BORDENAVE, 1983). 

Segundo De laMora (1997) a qualidade da participação popular pode ser aferida a 
partir de certos critérios: formas, graus, tipos e níveis de participação. A ação extensionista 
torna-se mais consistente se a participação dos envolvidos não é imposta (na qual as 
pessoas se sentem obrigadas a participar, nem induzida (na qual um grupo pode ser levado 
ou conduzido a participar mediante uma força que pode comprometer suas escolhas), mas 
antes, ela deve ser espontânea (é possível perceber o reconhecimento da liberdade em 
querer participar ou não) e conquistada pelo reconhecimento do direito que garante a 
participação durante o processo de negociação. Nesse sentido, um alto nível de 
participação com poder de decisão pressupõe o exercício de uma postura crítica que ocorre 
quando “os representantes do poder local e da comunidade reconhecem a sua identidade 
diferente [...] e cultivando a crítica, esta não é tida como hostilidade permanente nem 
universal” (DE LA MORA, 1997. p.5). 

A participação social nos processos de produção de moradia como forma legítima de 
luta pelo direito à cidade e à moradia é uma práxis identificada em exemplos de produção 
social do habitat. Como uma síntese dialética entre as modalidades de produção 
exclusivamente estatal ou exclusivamente espontânea, a produção social do 
habitatancora-seno protagonismo dos moradores e da articulação interinstitucional. Agrega 
à ação ativa das famílias e comunidades a vontade política do Poder Público de agir de 
forma articulada.  

Neste sentido, constitui-se em uma nova modalidade de produção habitacional 
reconhecida por gestores políticos democráticos. Sua operacionalidade pode ser verificada 
em exemplos nos quais, por meio de uma ação integrada entre a sociedade (lideranças dos 
movimentos sociais, representantes famílias beneficiárias) e o Estado ou suas 
representações (Caixa Econômica Federal, empresas estaduais de habitação, Prefeituras, 
empresas distribuidoras de energia elétrica e água e coletoras de resíduos sólidos e 
líquidos), podemos identificar os processos de cogestão na produção social do habitat, em 
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seu caráter amplo5. Implica, portanto, em produzir “com” e não “para”, sob a égide da 
concepção freiriana de que trabalhar “para” o povo significa reproduzir a dependência e a 
subordinação,enquanto trabalhar “com” o povo é construir a cidadania. Esse tipo de 
produção do habitat possibilita o alto nível de participação e o exercício de uma postura 
crítica, pois respeita o poder de decisão dos grupos excluídos, considerando as 
características socioculturais e ambientais locais e as restrições urbanísticas, legais, 
tecnológicas e financeiras do sistema de gestão urbana (DE LA MORA, 2010). 

3. O caso do Conjunto Dom Hélder Câmara  

Revelando uma formação socioespacial extremamente desigual, Recife expandiu-se 
nas áreas planas e secas, com a convivência entre os espaços de grande valor imobiliário, 
cujas tipologias construtivas possuem alto nível de qualidade técnica, e os espaços 
roubados dos mangues pelas palafitas, ícones de sua paisagem. Nas áreas de morros 
predominam as tipologias unifamiliares, mas embora muitos deles já estejam consolidados, 
ainda se adensam com casebres pendurados em espaços de risco, ocupados, por pura falta 
de alternativa, pelas famílias economicamente desfavorecidas. Esse contexto urbano de 
contrastes se evidencia mais gritante nas áreas planas, onde se distingue claramente 
riqueza e pobreza, em bairros nobres, comum perfil bastante verticalizado, beneficiados por 
boas condições de infraestrutura e serviços,que possuem incrustados dentro deles 
verdadeiros bolsões, constituídos por densos assentamentos com construções irregulares, 
sem infraestrutura básica e com serviços urbanos precários. 

Entretanto, Recife não assiste passiva sua conformação desigual. A cidade,pioneira 
na luta pela moradia, institui as primeiras 26 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), 
desde 1983, reconhecendo as ocupações espontâneas e consolidadas, e a Lei do PREZEIS 
(Lei nº 14.945/1985) que preconizava a elaboração e implantação dos projetos de 
urbanização e regularização fundiária por meio de um modelo de gestão compartilhada. 
Também foi palco de grandes mobilizações de movimentos organizados que reivindicam os 
espaços vazios ou ociosos para garantir o cumprimento da função social da terra urbana 
com o exercício do direito à moradia, sobretudo para atender às famílias em insegurança 
jurídica ou em situação de risco.Entre dezenas de organizações e movimentos que militam 
pelo direito à moradia, centraremos nosso foco no Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e 
favelas (MLB)6,especificamente no caso da conquista da moradia para as famílias do 
Conjunto Habitacional Dom Hélder Câmara. 

O projeto surgiu com diversas características inovadoras, sendo uma das principais a 
localização do terreno adquirido para a construção, tendo em vista que a maior parte das 
                                                
5Referimo-nos não apenas ao equipamento “habitação”, mas a todas as condições necessária á reprodução da 
vida urbana (infraestrutura, equipamentos sociais e serviços públicos) que garantem as condições dignas de 
habitabilidade, incluindo aspectos imateriais abrangendo as relações socioculturais. 
6Afiliado à Central de Movimentos Populares, uma federação de inspiração democrática e socialista que reúne 
organizações similares em todo o Brasil, o MLB, entidade de abrangência nacional, fundada 1999 na Região 
Metropolitana do Recife, participou, desde sua fundação, do debate sobre a reforma urbana que culminou na 
promulgação do Estatuto da Cidade, em 2001. Esta Lei federal regula a política urbana e habitacional de acordo 
com os princípios constitucionais de priorizar à função social da propriedade, por meio de instrumentos 
urbanísticos que favorecem o controle da especulação imobiliária, a regularização urbanística e fundiária dos 
assentamentos e a participação popular na gestão de políticas urbanas. 
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vida urbana (infraestrutura, equipamentos sociais e serviços públicos) que garantem as condições dignas de 
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Metropolitana do Recife, participou, desde sua fundação, do debate sobre a reforma urbana que culminou na 
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famílias cadastradas já residia na Iputinga ou em bairros adjuntos, como Cordeiro, Torrões, 
Prado, San Martin. A permanência dessas famílias em uma área central da cidade é de 
grande impacto, visto que os Conjuntos Habitacionais da época estavam sendo construídos 
em loteamentos periféricos de baixo valor imobiliário, em locais distantes de onde as 
famílias originalmente residiam e trabalhavam, além de apresentarem precariedade na 
infraestrutura e insuficiência de equipamentos e serviços públicos. Evidentemente, a 
conquista do terreno não foi tão fácil e dependeu das alianças políticas favoráveis.  

Inicialmente, as famílias cadastradas pelo Movimento que pagavam aluguel ou 
moravam em coabitação, ocuparam um terreno vazio pertencente ao município, mas foram 
retirados pela polícia. Na segunda tentativa, a ocupação deu-se em um terreno de 58 ha 
situado nas proximidades, em área alagável, pertencente à Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (EBCT).A entidade conseguiu o apoio do então prefeito da cidade7 que interviu 
e viabilizou,junto aos Correios, a destinação de 30 ha para o município a serem 
posteriormente, transferidos às famílias ocupantes, por meio de Concessão do Direito Real 
de Uso. Tendo a conquistado o terreno, as famílias assumiram,elas próprias, a 
responsabilidade da construção do conjunto habitacional, com apoio do município que 
preparou o terreno (o aterro e a macrodrenagem). O financiamento dos projetos e da 
construção das moradias foi viabilizado, com o prazo de 20 anos e sem juros, pelo 
Programa de Crédito Solidário8, do governo federal, sendo o primeiro aprovado no Nordeste. 

A oferta de financiamento às federações nacionais de habitação e suas organizações 
vinculadas pelo Ministério das Cidades possibilitou a execução de grande número 
deprojetos de habitação. O MLB foi orientado a negociar crédito junto à Caixa Econômica 
Federal (CEF) e para tanto constituiu a Associação Nordestina de Habitação Popular 
(ANHP), de forma a possuir personalidade jurídica que representasse as 200 famílias. A 
CEF aceitaria o pedido de financiamento mediante a apresentação de uma série de 
documentos, além do Projeto Urbanístico do Conjunto e das Unidades, envolvendo os 
arquitetos e engenheiros do movimento. 

Os líderes da ANHP, que assumiram o contrato com o banco, deveriam realizar o 
registro e documentação das famílias, para só então fosse concedido o empréstimo. O 
Projeto de Financiamento do Conjunto Dom Hélder Câmara foi o primeiro projeto desse tipo 
aprovado no Brasil. Outros grupos que se candidataram simultaneamente ao MLB, não 
conseguiram superar as várias etapas e atender aos exigentes requisitos estabelecidos pelo 
banco. O Crédito Solidário também exigia a apresentação de um Projeto Técnico Social com 
uma proposta detalhada de organização comunitária cuja execução, a ser verificada pela 
CEF, condicionava a liberação dos pagamentos mensais para execução do projeto técnico 
construtivo. 

O MLB solicitou apoio da UFPE para a elaboração do Projeto de Financiamento e o 
Trabalho Técnico-Social do Mutirão autogerido do Conjunto Habitacional Dom Hélder 
                                                
7 Em 2005, o prefeito João Paulo Lima e Silva assumia seu segundo mandato na prefeitura do Recife pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT), legenda comprometida com os movimentos sociais. 
8 Em 2003, foi eleito presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT). Com 
criação do Ministério das Cidades, em 2003, a política urbana e a de habitação de interesse social foi priorizada 
com a criação de vários programas de urbanização de favelas e de financiamento habitacional, tendo a Caixa 
Econômica Federal como interveniente.  
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Câmara (2006 – 2009) e, para tanto, a Pró-reitora de Extensão designou o professor Luís de 
la Mora para assumir a coordenação dessa ação de extensão envolvendo os estudantes do 
Programa Conexão dos Saberes.Segundo DE LA MORA et al (2016) os graduandos de 
vários cursos realizaram, entre outras ações:  

 Formalização da contratação dos créditos entre cada família e a CEF, coletando e 
organizando a documentação necessária; 

 Colaboração com o levantamento topográfico para dividir a área cedida pelos 
Correios ao município; 

 Solução urbanística e arquitetônica do Projeto Dom Hélder feita com alunos do curso 
de arquitetura e urbanismo, na disciplina Planejamento Arquitetônico IV, cujo tema 
era projetos conjuntos;  

 Organização do processo de autoconstrução coletiva, definindo as obrigações de 
cada família mediante um regulamento elaborado coletivamente pelos participantes e 
aprovado em assembleia;  

 Treinamento e estímulo dos habitantes do ponto de vista social, organizacional e 
tecnológico para viabilizar o trabalho solidário de autoconstrução coletiva, por meio 
de oficinas realizadas em uma escola do entorno9.  

 Organização de atividades de socialização, dias de convivência, festas 
comemorativas, alimentação para despertar o sentimento de comunidade. 

 Colaboração na discussão e elaboração da Convenção do Condomínio do Conjunto 
Residencial10 

 Elaboração da planta das 200 casas quando sua construção foi concluída. 
 Elaboração de modelos de projetos de reforma e ampliação de moradias, para 

atender às necessidades específicas de cada família, respeitando o regulamento. 
O processo de extensão universitária do Conjunto foi extremamente rico por sua 

interdisciplinaridade e diversidade de atividades. Os diferentes atores envolvidos neste 
processo estivam engajados para construir na prática a efetivação do direito à cidade, bem 
como a permanência dos moradores no local. 

Do ponto de vista metodológico, o processo participativo em todas as etapas dava 
consistência às bases teóricas que norteava à extensão. Em agosto de 2007, foi realizado 
um seminário para discutir os aspectos que deveriam ser atendidos para que a comunidade 
pudesse se desenvolver com bases sólidas. Como resultado deste seminário, foram criadas 
as comissões de educação, cultura, profissionalização, comunicação e saúde. Os 18 alunos 
envolvidos foram divididos em seis trios, cada um sendo orientado a fazer uma proposta 
urbanística. Segundo uma das participantes do projeto11 “os estudantes de arquitetura eram 

                                                
9Alguns dos temas dos workshops: (a) Solidariedade e trabalho coletivo; (b) Mobilização e organização política. 
(c) Participação em políticas públicas: orçamento participativo. (d) Colaboração social para construção de casas 
e fortalecimento da comunidade; (e) Higiene, nutrição e saúde da família; (f) Educação infantil; (g) Cultura e 
identidade; (h) Uso econômico de resíduos sólidos. (i) Poluição e bem-estar, Alvenaria, Carpintaria, (j) Trabalho 
com ferro, (k) Instalações hidráulicas e elétricas. 
10 Alguns dos temas do regulamento: ocupação e cuidado com espaços coletivos, normas para reformas e 
ampliações de casas, uso de espaço livre de propriedade privada, operação do viveiro, centro comunitário, 
quadra poliesportiva, vigilância e segurança, animais de estimação, ruídos, sistema de gerenciamento de 
sistemas residenciais, entre outros. 
11Entrevista concedida pela arquiteta Cecília de la Mora que participou do Projeto como aluna do curso de 
arquitetura do quarto período á época, por telefone em 06/06/2019. 
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Programa Conexão dos Saberes.Segundo DE LA MORA et al (2016) os graduandos de 
vários cursos realizaram, entre outras ações:  

 Formalização da contratação dos créditos entre cada família e a CEF, coletando e 
organizando a documentação necessária; 

 Colaboração com o levantamento topográfico para dividir a área cedida pelos 
Correios ao município; 

 Solução urbanística e arquitetônica do Projeto Dom Hélder feita com alunos do curso 
de arquitetura e urbanismo, na disciplina Planejamento Arquitetônico IV, cujo tema 
era projetos conjuntos;  

 Organização do processo de autoconstrução coletiva, definindo as obrigações de 
cada família mediante um regulamento elaborado coletivamente pelos participantes e 
aprovado em assembleia;  

 Treinamento e estímulo dos habitantes do ponto de vista social, organizacional e 
tecnológico para viabilizar o trabalho solidário de autoconstrução coletiva, por meio 
de oficinas realizadas em uma escola do entorno9.  

 Organização de atividades de socialização, dias de convivência, festas 
comemorativas, alimentação para despertar o sentimento de comunidade. 

 Colaboração na discussão e elaboração da Convenção do Condomínio do Conjunto 
Residencial10 

 Elaboração da planta das 200 casas quando sua construção foi concluída. 
 Elaboração de modelos de projetos de reforma e ampliação de moradias, para 

atender às necessidades específicas de cada família, respeitando o regulamento. 
O processo de extensão universitária do Conjunto foi extremamente rico por sua 

interdisciplinaridade e diversidade de atividades. Os diferentes atores envolvidos neste 
processo estivam engajados para construir na prática a efetivação do direito à cidade, bem 
como a permanência dos moradores no local. 

Do ponto de vista metodológico, o processo participativo em todas as etapas dava 
consistência às bases teóricas que norteava à extensão. Em agosto de 2007, foi realizado 
um seminário para discutir os aspectos que deveriam ser atendidos para que a comunidade 
pudesse se desenvolver com bases sólidas. Como resultado deste seminário, foram criadas 
as comissões de educação, cultura, profissionalização, comunicação e saúde. Os 18 alunos 
envolvidos foram divididos em seis trios, cada um sendo orientado a fazer uma proposta 
urbanística. Segundo uma das participantes do projeto11 “os estudantes de arquitetura eram 

                                                
9Alguns dos temas dos workshops: (a) Solidariedade e trabalho coletivo; (b) Mobilização e organização política. 
(c) Participação em políticas públicas: orçamento participativo. (d) Colaboração social para construção de casas 
e fortalecimento da comunidade; (e) Higiene, nutrição e saúde da família; (f) Educação infantil; (g) Cultura e 
identidade; (h) Uso econômico de resíduos sólidos. (i) Poluição e bem-estar, Alvenaria, Carpintaria, (j) Trabalho 
com ferro, (k) Instalações hidráulicas e elétricas. 
10 Alguns dos temas do regulamento: ocupação e cuidado com espaços coletivos, normas para reformas e 
ampliações de casas, uso de espaço livre de propriedade privada, operação do viveiro, centro comunitário, 
quadra poliesportiva, vigilância e segurança, animais de estimação, ruídos, sistema de gerenciamento de 
sistemas residenciais, entre outros. 
11Entrevista concedida pela arquiteta Cecília de la Mora que participou do Projeto como aluna do curso de 
arquitetura do quarto período á época, por telefone em 06/06/2019. 
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do segundo ano de curso e a eles cabiam as propostas das casinhas. Num primeiro 
momento, comentamos que o ideal seria fazer o projeto com uma casa em cima da outra, 
para que sobrasse mais espaço pra áreas comuns, mas os futuros moradores não quiseram 
de jeito nenhum. Acabou que decidiu-se por casa unifamiliar, todas separadas mesmo”. 

A participação direta dos alunos de Arquitetura e Urbanismo na criação de um 
projeto concreto para responder às problemáticas reais foi uma inovação pedagógica para o 
contexto da época, porque permitiu que os alunos tivessem a experiência empírica 
promovida pelo contato direto com questões sociais em sua formação acadêmica. Os 
projetos desenvolvidos pelos 6 trios envolvidos foram apresentados no final do período letivo 
em forma de estudo preliminar (BRAINER, 2016). 

O processo de autogestão, na concepção da produção social do habitat, permitiu a 
escolha pelas famílias do modelo de casa considerado mais adequado, um modelo térreo de 
casa geminada a ser construída por meio de mutirões assistidos. Aqueles que estariam 
envolvidos nesse processo não precisavam ser futuros moradores, poderiam ser amigos 
familiares e outros, que seriam auxiliados nas primeiras horas de trabalho de alguns 
expedientes, quando se montavam oficinas que tinham como intenção fomentar o trabalho 
coletivo e alertar para medidas de segurança e técnicas construtivas. 

Conforme morador entrevistado12, os conflitos começaram a surgir ainda na época 
da construção, devido a um descumprimento do acordo de auxílio de 16 horas semanais por 
parte de algumas famílias e também da discordância de uma parte do grupo em relação à 
liderança do MLB, alegando favoritismo e manipulação política, mas no seu ponto de vista, 
estes não existiam, pois, a escolha das casas correspondia às horas trabalhadas.  

As casas ficaram prontas em dezembro de 2008, sem que o município tivesse 
concluído as obras de esgotamento sanitário, pavimentação e iluminação pública, mas as 
ações extensionistas dos alunos no âmbito do Programa Conexão dos Saberes tiveram 
continuidade mesmo depois que as famílias ocuparam suas casas, com os treinamentos 
profissionais e apoio ao desenvolvimento de atividades produtivas, apoio educacional e 
orientações para os cuidados com os espaços coletivos e operação de serviços 
comunitários, além de orientação nutricional e de saúde.  

Na fase de construção das casas a vontade de ver o sonho da casa própria realizado 
moviao engajamento e a organização comunitária. No muro, os dizeres “quem luta 
conquista” eram a grande inspiração (Figura 1). Entretanto os conflitos inerentes à vida 
comunitária emergiram mesmo antes da entrega das casas, quando se constatava o 
distanciamento das famílias do conjunto com a comunidade do entorno, resultando na 
construção de uma guarita para vigilância permanente por 24h e de um muro de altura 
superior a 3 metros (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 

                                                
12Visita ao Conjunto e entrevista realizada em agosto de 2019 com Hinamar Araújo de Medeiros, morador do 
conjunto desde o início, membro do conselho consultivo do condomínio e envolvido no processo de 
autoconstrução. 



92

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
 
 
 
 

Figura 1:Muro do Conjunto com dizeres. Figura 2:Guarita de seguranças 24h 

  
Fonte: Foto das autoras, 2016 Fonte: Foto das autoras, 2019 

 

Essas atitudes, justificadas pela necessidade de segurança, tiveram reflexo também 
no interior do conjunto, na unidade habitacional, visto que ainda no primeiro ano após a 
entrega já eram muitas as casas cujos terraços foram gradeados. Com o passar dos anos, 
os moradores foram adaptando suas casas às suas necessidades pessoais, aprofundando o 
processo de distanciamento do espaço coletivo e da privatização do seu espaço individuais. 
A modificação do projeto original e a verticalização construtiva buscavam atender ao 
crescimento do núcleo familiar, ou mesmo à obtenção de uma renda complementar 
(Figuras 3 e 4).Tais alterações acabaram não somente por descaracterizar essas casas 
como também foram responsáveis por criar ambientes desconfortáveis, visto que tomaram o 
espaço de áreas destinadas à circulação e ao conforto térmico (BRAINER, 2016). 

 

Figura 3:As casas originais do Conjunto, em fase final 
de construção (2009) 

Figura 4: As casas verticalizadas, 7 anos 
depois de construídas (2016)  
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Fonte: DE LA MORA et al, 2016, p.209. Fonte: Fotos das autoras. 2016 

 

Em 2007, três anos antes de finalizar o processo de implantação do conjunto (final 
de 2010), o professor Luís de la Mora criou um grupo acadêmico denominado Comunidade 
Interdisciplinar de Ação Pesquisa e Aprendizagem (CIAPA) visando organizar as atividades 
por um marco teórico referencial da produção social do habitat, nos termos mencionados 
neste artigo. De La Mora explica que a produção social do habitat ocorreu no Projeto no 
Conjunto Habitacional Dom Hélder, enquanto a solidariedade movia a ação comunitária e o 
trabalho árduo para execução das casas prevalecia se sobrepondo ás disputas pelo poder 
de diferentes grupos internos. 

La solidaridad es la base de la organización comunitaria, en la que se apoya la 
acción del movimiento social de los participantes del proyecto. Esta organización 
puede ser más o menos funcional para sus objetivos, e fue capaz de promover, a 
lo largo de más de dos años de árduo trabajo de construcción de las casas, y de 
esfuerzos por la conservación de la unidad del movimiento, en medio de graves 
crisis de lucha por la hegemonía entre facciones de sus componentes (DE LA 
MORA et al, 2016, p.210). 

Em 2013, mais uma vez, a UFPE foi chamada para apoiar o fortalecimento das 
relações condominiais, já que os moradores enfrentavam problemas ocasionados por um 
nível de manutenção insuficiente para garantir a qualidade das infraestruturas e espaços 
públicos. Dessa vez, a reaproximação com a comunidade deu-se pelo programa de pós-
graduação de Desenvolvimento Urbano (MDU),por meio do grupo acadêmico da CIAPA. 
Diferentes mestrandos e doutorandos, matriculados na disciplina produção social, 
realizaram por seis semestres seguidos a análise da pós-ocupação para readequação-
repactuação da Convenção de Condomínio desenvolvendo e executando o Projeto de 
Extensão de Assistência Técnica para Assegurar a qualidade do habitat socialmente 
produzido (2013-2015).  
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Quase dez anos após a conclusão das obras13, observamos uma grande diferença 
nas casas originais, restando poucas que permaneceram sem acréscimos (Figura 5), 
devendo-se esta transformação, provavelmente, às alterações da configuração familiar. 
Segundo relato de um morador14, membro do conselho consultivo do condomínio, os 
serviços de manutenção são realizados com uma frequência relativamente baixa, muito 
provavelmente devido à pequena participação dos moradores na gestão do conjunto e ao 
elevado nível de inadimplência (cerca de 40%) das taxas do condomínio. Além disso, nunca 
foram executados, como previsto no plano urbanístico, os equipamentos comunitários que 
favoreceriam o fortalecimento dos vínculos sociais: o Centro Comunitário, a creche e um 
campo de uso múltiplo, destinado a prática de esportes. Esta quebra dos valores 
comunitários presentes durante a execução das obras reflete-se no muro do conjunto: onde 
antes figurava a frase que representava o orgulho do sonho alcançado (“Quem luta 
conquista”) resta o muro,completamente branco (Figura 6).  

 

Figura 5: Casas após passarem por diversos 
processos de modificação. 

Figura 6: Muro do Conjunto em branco. 

  
Fonte:Fotos das autoras, 2019. Fonte: Foto das autoras, 2019. 

 
O entrevistado15considera que há a necessidade da continuidade dos programas de 

extensão universitário na comunidade, de maneira a sempre envolver jovens em oficinas de 
artes e esportes que ressaltem a importância da participação social. Entretanto cabe 
questionar: se por um lado, o acompanhamento de longo prazo do processo pode ser 
importante para estimular o engajamentodos jovens na luta de seus familiares, os vínculos 
comunitários têm que ser fomentados pelos próprios atores. Não se pode deixar de 
reconhecer que foi importante a união de todas as forças para que as famílias alcançassem 
o acesso à moradia digna, com o apoio do MLB e da UFPE, na construção de um exemplo 
de produção social do habitat por meio da auto-gestão. 
                                                
13Visita ao Conjunto e entrevista realizada em agosto de 2019 com Hinamar Araújo de Medeiros, morador do 
conjunto desde o início, membro do conselho consultivo do condomínio e envolvido no processo de 
autoconstrução. 
14Entrevista realizada em agosto de 2019 com Hinamar Araújo de Medeiros 
15Ídem nota anterior. 
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Acreditamos, entretanto, que a tomada de consciência da necessidade de autonomia 
e o seu exercício pleno é um passo fundamental para o fortalecimento dos vínculos 
comunitários e de sua permanência com o tempo, desenvolvendo-se os mecanismos de 
enfrentamento dos desafios, resistências aos valores coletivos e adaptação às mudanças de 
perfil de moradores. Não significa que novos projetos de extensão não possam ser 
desenvolvidos, e estes podem ser estimulantes para ambas às partes (moradores e 
universitários), mas a avaliação e reflexão crítica do processo de conquista do direito à 
cidade e à moradia, desde a ocupação até os dias atuais (14 anos), faz-se condição 
indispensável para se delinear objetivos que corroborem a produção social do habitat e do 
conhecimento. 

De La Mora (2016) avaliou a experiência e lançou questionamentos quanto ao futuro 
das relações comunitárias no pós-ocupação. Ponderando sobre o espírito de colaboração e 
ajuda mútua durante as obras, refletia se poderia este ser mantido na vida cotidiana. Seria o 
habitat socialmente produzido condição suficiente para fomentar a harmonia e bem-estar 
dos moradores, ou não resistiria às tensões e violência?  

Al final, ¿el hábitat socialmente construido, de cuyo proceso participamos como 
coadyuvantes es capaz de fomentar la sustentabilidad de la calidad del ambiente 
natural y construido? ¿La comunidad, continuará siendo un agregado de 
solidaridad o asistiremos a su autodestrucción social e física? ¿Seremos capaces 
de ver esa comunidade naciente transformasse em barrio independiente, inserido 
em el tejido social, administrativo y político de su entorno? ¿Esas familias y sus 
legítimos representantes serán capaces de participar de mecanismos de 
gestión?(DE LA MORA et al, 2016, p.210 ). 

Conclusão 

Buscamos extrair das lições do estudo de caso apresentado as reflexões sobre o 
lugar da universidade na extensão universitária, na sua relação com os movimentos sociais 
para a promoção de uma aprendizagem interdisciplinar compartilhada que incida na 
realidade social e nas políticas públicas inclusivas voltadas ao desenvolvimento de uma 
sociedade mais humanizada e solidária. O Departamento de Arquitetura e Urbanismo, 
envolvendo a graduação em arquitetura e urbanismo e a pós-graduação em 
desenvolvimento urbano, por sua experiência acadêmica e acervo de estudos sobre 
processos participativos de urbanização de assentamentos precários e sobre habitação de 
interesse social, tem assumido um papel importante nesta relação com os movimentos 
sociais de luta pelo direito à cidade e à moradia, por meio do grupo acadêmico da CIAPA. 

Completados 12 anos de sua atuação, neste ano de 2019 a CIAPA vivencia um 
processo de renovação abrindo-se para novas perspectivas, metamorfoseando-se com suas 
novas identidades, mas não perde sua identidade original, ancorada nos referenciais 
teóricos e nas colaborações com seus parceiros históricos. O falecimento do professor Luís 
de la Mora, em novembro de 2018, representou a perda de seu baluarte e repercutiu 
fortemente entre os movimentos sociais que até hoje, passado quase um ano, continuam a 
lhe prestar homenagens16. A realização do XXV Encontro da Red ULACAV, no Recife, na 

                                                
16Em maio, o MLB promoveu a Ocupação Professor Luís de la Mora, em um terreno pertencente à prefeitura de 
Jaboatão dos Guararapes, sendo a primeira ocupação urbana por moradia de 2019, na região Nordeste. A 
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UFPE, representa o reconhecimento do legado de um de seus fundadores e uma excelente 
oportunidade para avaliarmos as experiências da CIAPA e traçarmos de forma coletiva os 
seus caminhos a seguir, com a inspiração naqueles traçados em sua origem.  

O momento político institucional do país traz-nos um desafio suplementar a esta 
reinvenção: a legitimidade da importância das universidades públicas posta em questão pelo 
próprio Estado e as restrições orçamentárias nas áreas sociais; as perseguições aos 
movimentos sociais e a criminalização de suas lideranças; o desmonte das estruturas 
participativas, a exemplo da extinção, em 2017, do Conselho das Cidades (ConCidades) e 
em 2019, do Ministério das Cidades; o acirramento da polarização ideológica, com a 
proliferação dos discursos de ódio e sua multiplicação intensiva na grande mídia; o 
retrocesso nas políticas urbanas e ambientais, a drástica redução de recursos para moradia, 
especialmente para as linhas de financiamento destinadas às organizações de luta pela 
moradia, como o Programa Minha Casa Minha Vida Entidades17. 

As experiências extensionistas de longo prazo e a aproximação com movimentos 
sociais uma dada comunidade se mostraram interessantes para os moradores que recebem 
o apoio externo como facilitador de sua própria organização e para os docentes e discentes 
que podem acompanhar a evolução dos estudos de caso do nascimento à pós-ocupação e 
estabelecer vínculos de confiança mútua com lideranças e moradores. O compartilhamento 
de saberes entre docentes, estudantes, lideranças e moradores, entre graduação e pós-
graduação e entre diversos campos disciplinares, entretanto, só pode ser potencializado na 
medida em que Estado e sociedade reconhece o papel social da universidade pública e as 
ações de extensão universitária são valorizadas pelos gestores da Universidade.  

Os impactos (positivos e negativos) das ações extensionistas, tanto no que concerne 
à transformação dos espaços urbanos e à conquista de direitos, quanto no aproveitamento 
de docentes e discentes na articulação do tripé ensino, pesquisa e extensão, precisam ser 
investigados e monitorados de forma participativa com todos os atores envolvidos. Estimula-
se a busca do aperfeiçoamento das experiências no sentido de estimular a autonomia e 
multiplicação de experiências diversificadas, mas sempre em respostas às demandas 
sociais. Não é certo que em tempos de fragmentação dos processos democráticos as 
resistências se tornam ainda mais necessárias?A CIAPA surgiu da necessidade de 
organizar as ações extensionistas e dar um acompanhamento em longo prazo para permitir 
o desenvolvimento de reflexões críticas nas pesquisas ancoradas na realidade social. Então, 
a CIAPA não deveria seguir o papel social da universidade pública, posicionando-se em prol 
da justiça socioespacial e da responsabilidade cidadã para a transformação de uma 
sociedade mais humana e solidária? 

O caminho está aberto, embora nos revele uma estrada árdua. O MLB tem sido 
parceiro em outras experiências, mais recentemente temos apoiado a ocupação da 
comunidade Vila Sul. Mas se o grito de luta do movimento é a reivindicação do direito à 
                                                                                                                                                   
negociação com a Prefeitura foi favorável às famílias ocupantes que conquistaram 70 apartamentos prontos e os 
demais a serem contemplados nos projetos habitacionais que estão em andamento. Estivemos presentes 
representando a CIAPA/UFPE no Congresso de Comemoração dos 20 anos do MLB, a entidade prestou 
homenagem póstuma ao professor com a exibição de um vídeo sobre sua vida e com a entrega de uma camisa 
da entidade à sua esposa Lucy de la Mora.  
17Criado em 2009, o PMCMV-E representou a modalidade do PMCMV destinado à autogestão habitacional para 
prover as moradias por intermédio de uma associação responsável pelo controle e a gestão de todas as etapas 
da produção.  
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especialmente para as linhas de financiamento destinadas às organizações de luta pela 
moradia, como o Programa Minha Casa Minha Vida Entidades17. 

As experiências extensionistas de longo prazo e a aproximação com movimentos 
sociais uma dada comunidade se mostraram interessantes para os moradores que recebem 
o apoio externo como facilitador de sua própria organização e para os docentes e discentes 
que podem acompanhar a evolução dos estudos de caso do nascimento à pós-ocupação e 
estabelecer vínculos de confiança mútua com lideranças e moradores. O compartilhamento 
de saberes entre docentes, estudantes, lideranças e moradores, entre graduação e pós-
graduação e entre diversos campos disciplinares, entretanto, só pode ser potencializado na 
medida em que Estado e sociedade reconhece o papel social da universidade pública e as 
ações de extensão universitária são valorizadas pelos gestores da Universidade.  

Os impactos (positivos e negativos) das ações extensionistas, tanto no que concerne 
à transformação dos espaços urbanos e à conquista de direitos, quanto no aproveitamento 
de docentes e discentes na articulação do tripé ensino, pesquisa e extensão, precisam ser 
investigados e monitorados de forma participativa com todos os atores envolvidos. Estimula-
se a busca do aperfeiçoamento das experiências no sentido de estimular a autonomia e 
multiplicação de experiências diversificadas, mas sempre em respostas às demandas 
sociais. Não é certo que em tempos de fragmentação dos processos democráticos as 
resistências se tornam ainda mais necessárias?A CIAPA surgiu da necessidade de 
organizar as ações extensionistas e dar um acompanhamento em longo prazo para permitir 
o desenvolvimento de reflexões críticas nas pesquisas ancoradas na realidade social. Então, 
a CIAPA não deveria seguir o papel social da universidade pública, posicionando-se em prol 
da justiça socioespacial e da responsabilidade cidadã para a transformação de uma 
sociedade mais humana e solidária? 

O caminho está aberto, embora nos revele uma estrada árdua. O MLB tem sido 
parceiro em outras experiências, mais recentemente temos apoiado a ocupação da 
comunidade Vila Sul. Mas se o grito de luta do movimento é a reivindicação do direito à 
                                                                                                                                                   
negociação com a Prefeitura foi favorável às famílias ocupantes que conquistaram 70 apartamentos prontos e os 
demais a serem contemplados nos projetos habitacionais que estão em andamento. Estivemos presentes 
representando a CIAPA/UFPE no Congresso de Comemoração dos 20 anos do MLB, a entidade prestou 
homenagem póstuma ao professor com a exibição de um vídeo sobre sua vida e com a entrega de uma camisa 
da entidade à sua esposa Lucy de la Mora.  
17Criado em 2009, o PMCMV-E representou a modalidade do PMCMV destinado à autogestão habitacional para 
prover as moradias por intermédio de uma associação responsável pelo controle e a gestão de todas as etapas 
da produção.  
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moradia: “Enquanto morar dignamente for um privilégio, ocupar é um direito! ”,o 
enfrentamento ao sistema de propriedade privada em um momento de fechamento pode se 
tornar perigoso. Mais do que nunca, a Universidade não pode ter na extensão o seu braço 
mais frágil, urge que ela o fortaleça.Nesse sentido, a extensão universitária evidencia sua 
dimensão política, permeada pelo contato com sujeitos detentores de diferentes saberes. O 
compartilhamento de experiências no processo de diálogo-ação em uma comunidade 
resulta na ressignificação da aprendizagem pela contribuição de todos os envolvidos na 
melhoria da qualidade de vida e no fortalecimento dos direitos sociais. 
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Eixo A: 25 anos da Rede ULACAV, reflexões sobre avanços e retrocessos para uma formação/capacitação 
interdisciplinar em habitat. 

Resumen: La Universidad Federal de Pernambuco tiene una vasta experiencia en trabajos de 
extensión universitária enfocados en la regularización de la tenencia urbana y de la tierra. Adoptando 
la noción de integración y dinamismo mutuo con actividades de enseñanza e investigación, estos 
trabajos ayudan a promover innovaciones en la lucha por la "equidad territorial", incorporando física y 
legalmente los asentamientos pobres en la llamada "ciudad formal". La raíz de las acciones de 
extensión en este campo es un objetivo a veces imperceptible pero básico: la defensa del derecho a la 
ciudad y la inclusión socioespacial de una porción significativa de los residentes y asentamientos 
humanos que constituyen el territorio de la región metropolitana de Recife (RMR). . Tomando Recife 
como ilustración, se sabe que más del 50% de su superficie ocupada corresponde a estos 
asentamientos pobres y más del 50% de los habitantes de la ciudad están alojados allí. Caracterizados 
como Comunidades de Interés Social (CEI), los asentamientos pobres generalmente están expuestos 
a un alto grado de inseguridad. Esto puede ser de naturaleza material, donde se expresan la 
precariedad (falta de infraestructura y servicios urbanos básicos) y el riesgo (exposición a accidentes 
debido a diferentes niveles de susceptibilidad y vulnerabilidad de las poblaciones). También puede ser 
normativo (no ocupaciones "planificadas" o no dentro de parámetros formales) y legal (sin garantía del 
derecho real a la posesión o propiedad de la tierra ocupada). Este artículo busca dilucidar algunas de 
las cuestiones fundamentales de la regularización del suelo urbano en virtud de la Ley 13.465: ¿Los 
nuevos preceptos legales niegan la regularización completa? ¿La regularización de la tierra, con la 
garantía de los derechos de propiedad de los ocupantes, es una ventaja o un riesgo para el derecho a 
la ciudad? ¿Los procedimientos de "simplificación" representan avances o demoras en la participación 
popular? Finalmente, como una cuestión transversal, se cuestiona la capacidad de la extensión 
universitária para intervenir en los procesos de regularización y su orientación a un alcance más 
adecuado para el logro de la regularización completa. 

Palabras clave: Ley 13.465/2017 | Regularización completa | Extensión universitaria | Derecho a la 
ciudad. 
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Resumo: A Universidade Federal de Pernambuco tem vasta experiência em trabalhos de extensão 
universitária voltados à regularização urbanística e fundiária de favelas. Adotando a noção de 
integração e dinamização mútua com as atividades de ensino e pesquisa, esses trabalhos ajudam a 
promover inovações na luta pela “equidade territorial”, incorporando física e juridicamente os 
assentamentos pobres à dita “cidade formal”. Na raiz das ações extensionistas nesse campo, encontra-
se um objetivo às vezes imperceptível, mas basilar: a defesa do direito à cidade e da inclusão 
socioespacial de porção significativa dos moradores e assentamentos humanos que constituem o 
território da região metropolitana do Recife (RMR). Tomando-se o Recife como ilustração, sabe-se que 
mais de 50% de sua superfície ocupada correspondem a esses assentamentos pobres e mais de 50% 
dos habitantes da cidade estão abrigados ali. Caracterizados como Comunidades de Interesse Social 
(CIS), os assentamentos pobres em geral estão expostos a um elevado grau de insegurança. Esta 
pode ser de natureza material, onde se exprimem a precariedade (ausência de infraestruturas e 
serviços urbanos básicos) e o risco (a exposição a acidentes devido a variados níveis de suscetibilidade 
e vulnerabilidade das populações). Ela também pode ser de ordem normativa (não são ocupações 
“planejadas”, ou não se enquadram nos parâmetros formais) e jurídica (sem garantia de direito real à 
posse ou à propriedade das terras ocupadas). Este artigo procura elucidar algumas das questões 
fundamentais da regularização fundiária urbana sob a Lei 13.465: Os novos preceitos legais negam a 
Regularização Plena? A regularização fundiária, com garantia de direito real de propriedade aos 
ocupantes, é uma vantagem ou um risco ao direito à cidade? Os procedimentos “simplificadores” 
representam avanços ou atrasos à participação popular? Finalmente, como questão transversal, 
interroga-se a capacidade da extensão universitária em intervir nos processos de regularização e sua 
orientação a um escopo mais adaptado à conquista da regularização plena. 

Palavras-Chave: Lei 13.465/2017 | Regularização Plena | Extensão Universitária | Direito à Cidade.  

 

Abstract: The Federal University of Pernambuco has vast experience in university extension works 
focused on urban and land tenure regularization. Adopting the notion of integration and mutual 
dynamization with teaching and research activities, these works help to promote innovations in the 
struggle for “territorial equity”, by incorporating physically and legally the poor settlements in the so-
called “formal city”. At the root of extension actions in this field is a sometimes imperceptible but basic 
objective: the defense of the right to the city and the socio-spatial inclusion of a significant portion of the 
residents and human settlements that constitute the territory of the metropolitan region of Recife (RMR). 
Taking Recife as an illustration, it is known that more than 50% of its occupied surface corresponds to 
these poor settlements and more than 50% of the city's inhabitants are housed there. Characterized as 
Communities of Social Interest (CIS), poor settlements are generally exposed to a high degree of 
insecurity. This can be material in nature, where precariousness (lack of basic urban infrastructure and 
services) and risk (exposure to accidents due to varying levels of susceptibility and vulnerability of 
populations) are expressed. It can also be normative (not "planned" occupations, or not within formal 
parameters) and legal (without guarantee of real right to the possession or ownership of occupied land). 
This article seeks to elucidate some of the fundamental questions of urban land regularization under 
Law 13,465: Do the new legal precepts deny Full Regularization? Is land regularization, with the 
guarantee of real property rights to occupants, an advantage or a risk to the right to the city? Do 
“simplifying” procedures represent advances or delays in popular participation? Finally, as a cross-
cutting question, the capacity of the university extension to intervene in the regularization processes and 
its orientation to a scope more adapted to the achievement of full regularization is questioned. 

Keywords: Law 13.465/2017 | Full Regularization | University Extension | Right to the city.  
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Introdução 

Os grupos acadêmicos atuantes na área da Habitação de Interesse Social têm por 
fundamento de ação a defesa da “regularização plena” dos assentamentos pobres, com o 
acesso e usufruto da terra urbana, a oferta de melhores padrões de ocupação urbana (com a 
dotação de infraestruturas e serviços urbanos) e a garantia de condições de qualidade 
ambiental (respeito a áreas de preservação, áreas verdes, espaços de risco etc.). O advento 
das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e do Plano de Regularização das ZEIS, no 
Recife, abriu caminho para abordagens focadas na conquista de direitos urbanos sintetizados 
no conceito de Regularização Plena. Entretanto a promulgação da Lei Federal nº 13.465/2017, 
que regulamenta a regularização fundiária no país, trouxe uma série de questionamentos e 
puseram em xeque o respeito a esse conceito-chave. Uma experiência recente de extensão 
universitária da UFPE, contratada pelo extinto Ministério das Cidades e levada a efeito no 
município metropolitano de Igarassu, serviu como laboratório para experimentar a 
aplicabilidade dos princípios do novo quadro regulatório e seus impactos sobre a 
transformação da realidade local dos Núcleos Urbanos Informais (NUI) alvos de intervenções 
de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S). 

Seguindo os questionamentos de cunho técnico-acadêmico, em especial, de ordem 
sócio-jurídica, o experimento em tela aponta uma questão central: Qual o espaço para o 
exercício do direito à cidade? Estruturando-se assim o debate sobre a prática dos princípios 
regulatórios da nova ordem jurídica e seus impactos na transformação social da realidade 
local. Um passo importante na consolidação desse experimento, sem rastro de dúvidas, são 
as experiências anteriores de extensão universitária da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) no âmbito do apoio à urbanização de favelas, fato que remonta ao registro das 
primeiras experiências na década de 1980, no âmbito do Programa de Erradicação da Sub-
habitação (Promorar), com a instalação e urbanização da Zeis Vila Redenção no bairro do 
Engenho do Meio. 

Uma imensa riqueza para o conhecimento acadêmico são as atividades de extensão 
universitária, abrangem além dos laboratórios das universidades a participação da sociedade, 
desenvolve-se como uma fonte de trocas de saberes conceituais, técnicos, metodológicos e 
empíricos, de um lado, o envolvimento de diversos especialistas (professores pesquisadores, 
pós-graduandos e graduandos) atuando em vários domínios disciplinares que consolidaram 
uma práxis que faz da UFPE referência nesse campo de atividade. Do outro, os moradores 
dos NUI apoiando as intervenções ou reivindicando posturas do poder público e mais 
conhecimentos que ampliem tais trocas de saberes. A base de princípios dessa atuação 
sempre favoreceu a defesa do direito à cidade e da inclusão socioespacial dos assentamentos 
pobres à cidade “formal”. Perspectiva histórica disseminada a partir do pleno apoio popular 



101

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 

Extensão universitária para regularização fundiária à luz da lei 13.465/2017: qual 
espaço para o exercício do Direito à Cidade? 

Fabiano DINIZ , Sílvio Garnés, Maria de Lourdes AQUINO, Ronaldo CAMPOS. 

 

Introdução 

Os grupos acadêmicos atuantes na área da Habitação de Interesse Social têm por 
fundamento de ação a defesa da “regularização plena” dos assentamentos pobres, com o 
acesso e usufruto da terra urbana, a oferta de melhores padrões de ocupação urbana (com a 
dotação de infraestruturas e serviços urbanos) e a garantia de condições de qualidade 
ambiental (respeito a áreas de preservação, áreas verdes, espaços de risco etc.). O advento 
das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e do Plano de Regularização das ZEIS, no 
Recife, abriu caminho para abordagens focadas na conquista de direitos urbanos sintetizados 
no conceito de Regularização Plena. Entretanto a promulgação da Lei Federal nº 13.465/2017, 
que regulamenta a regularização fundiária no país, trouxe uma série de questionamentos e 
puseram em xeque o respeito a esse conceito-chave. Uma experiência recente de extensão 
universitária da UFPE, contratada pelo extinto Ministério das Cidades e levada a efeito no 
município metropolitano de Igarassu, serviu como laboratório para experimentar a 
aplicabilidade dos princípios do novo quadro regulatório e seus impactos sobre a 
transformação da realidade local dos Núcleos Urbanos Informais (NUI) alvos de intervenções 
de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S). 

Seguindo os questionamentos de cunho técnico-acadêmico, em especial, de ordem 
sócio-jurídica, o experimento em tela aponta uma questão central: Qual o espaço para o 
exercício do direito à cidade? Estruturando-se assim o debate sobre a prática dos princípios 
regulatórios da nova ordem jurídica e seus impactos na transformação social da realidade 
local. Um passo importante na consolidação desse experimento, sem rastro de dúvidas, são 
as experiências anteriores de extensão universitária da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) no âmbito do apoio à urbanização de favelas, fato que remonta ao registro das 
primeiras experiências na década de 1980, no âmbito do Programa de Erradicação da Sub-
habitação (Promorar), com a instalação e urbanização da Zeis Vila Redenção no bairro do 
Engenho do Meio. 

Uma imensa riqueza para o conhecimento acadêmico são as atividades de extensão 
universitária, abrangem além dos laboratórios das universidades a participação da sociedade, 
desenvolve-se como uma fonte de trocas de saberes conceituais, técnicos, metodológicos e 
empíricos, de um lado, o envolvimento de diversos especialistas (professores pesquisadores, 
pós-graduandos e graduandos) atuando em vários domínios disciplinares que consolidaram 
uma práxis que faz da UFPE referência nesse campo de atividade. Do outro, os moradores 
dos NUI apoiando as intervenções ou reivindicando posturas do poder público e mais 
conhecimentos que ampliem tais trocas de saberes. A base de princípios dessa atuação 
sempre favoreceu a defesa do direito à cidade e da inclusão socioespacial dos assentamentos 
pobres à cidade “formal”. Perspectiva histórica disseminada a partir do pleno apoio popular 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

na construção e implementação do Plano de Regularização de Zonas Especiais de Interesse 
Social (Prezeis) no início da década de 1980, onde firma-se uma política municipal para 
regularização urbanística e fundiária de favelas do Recife. 

Nas últimas duas décadas comprovaram-se novas conquistas em torno da defesa do 
direito à cidade com a instituição do Estatuto da Cidade (2001), a criação do Ministério das 
Cidades e da Secretaria de Habitação (2003) e a estruturação da Política Nacional de 
Habitação de Interesse Social, todos direcionados a implementação de políticas de gestão 
participativa envolvendo múltiplos atores e representantes das diversas articulações sociais. 
O debate em torno da realização de projetos de regularização fundiária, em especial nos NUI 
da Região Metropolitana do Recife (RMR), no presente, exige novas perspectivas de atuação 
técnica e mais posturas críticas frente ao descaso do governo federal às iniciativas populares 
que reivindicam o direito à cidade. A crise democrática atual que aprisiona o país contabiliza 
enormes perdas de direitos sociais conquistados ao longo das lutas e embates históricos, faz-
se perceber na dissolução de preceitos constitucionais como o da participação social na 
gestão de políticas públicas e a defesa da equidade social, ao menos no patamar de garantia 
dos direitos básicos como o de acesso à habitação e ao cumprimento da função social da 
cidade e da propriedade urbana. 

Destaca-se assim o princípio do direito urbano como “direito a comandar todo o 
processo urbano” (LEFEBVRE, 1996, apud HARVEY, 2012, p. 78), ainda segundo Harvey 
(2012), um direito comum que remete ao “exercício de um poder coletivo de moldar o processo 
de urbanização” (HARVEY, op. cit., p. 74), outrossim, as atividades voltadas à regularização 
fundiária desenvolvidas na UFPE, no âmbito da pesquisa de extensão, disseminam a 
promoção da qualidade de vida urbana descartando os interesses do mercado imobiliário. 
Sendo a resistência um grande desafio diante dos processos de despossessão, garante-se 
nessas atividades a ampliação da luta pela democratização do exercício desse direito, 
instituído na Constituição Federal em 1988. 

A reflexão posta por Merlin diagnostica como uma práxis “eminentemente plural” capaz 
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específicos dos processos de territorialização e seus condicionantes, expandindo aspectos 
conjunturais de exercício do poder. Contabilizando-se, sobretudo, a intensa diversidade de 
situações que se estabelecem as ocupações denominadas “informais”, quanto as suas 
origens, situações dominiais, padrões urbanísticos, vulnerabilidade e exposição a riscos 
socioambientais, capacidade de resiliência, organização comunitária etc. Esses elementos 
são potencias a ser explorados por pesquisadores nas diversas disciplinas que dividem 
preocupações com questões essenciais de inclusão territorial compartilhadas na 
regularização, pressuposto para estudos interdisciplinares. 

O apoio da universidade à fração da população excluída das benesses das políticas 
públicas de urbanização é um ponto crucial da experiência de regularização fundiária no 
campo da extensão, que se apresenta como sustentável diante das políticas (urbanas) 
neoliberais promovidas pelo atual governo, quando o desmonte dos laboratórios para a 
experimentação e o aprendizado, vem gerando desconforto nos ciclos de saberes, 
salientando ainda o descarte para com análises e o descrédito aos resultados (no campo da 
pesquisa científica, inclusive), conhecimentos esses que são partilhados tanto na ação 
extensionista em si como no ensino na graduação e na pós-graduação, somando experiências 
práticas onde a academia exercita seu comprometimento com sociedade e fomenta o 
compromisso com a democracia e liberdade de conhecimento. 

Este artigo busca realizar reflexões críticas sobre atividades de extensão no âmbito da 
ação de regularização fundiária, apresentando a experiência de apoio técnico da UFPE como 
norte para análises, além de perseguir a meta “regularização e titulação” de cerca de 1.000 
famílias e suas unidades habitacionais inscritas em “Núcleos Urbanos Informais” do município 
de Igarassu, em Pernambuco. A base de fomento das ações é o quadro legal em processo 
de revisão e alteração, além de tomar como referência o conceito e objetivo do projeto de 
extensão: a regularização plena desses assentamentos. Diante dessas balizas, traça-se o 
percurso percorrido para efetivar as metas definidas, desde a seleção das áreas alvo do 
projeto até as guias metodológicas aplicadas no processo. Na contraposição entre o idealismo 
das proposições e os resultados alcançados (procedimentos adotados e produtos 
concretizados), o trabalho busca responder a duas questões centrais: Até que ponto a 
aplicação dos novos preceitos legais se afasta das intenções originais da luta pela 
regularização plena? Como as atividades de extensão universitária podem mitigar as 
inseguranças trazidas pelo novo quadro legal, em defesa da inclusão territorial dos ocupantes 
dos NUI? 
 
1. Contexto do novo marco legal: Quais desafios são postos à regularização plena? 

 
O apoio da equipe técnica da UFPE nos processos de regularização fundiária urbana 

da RMR surgiu a partir da demanda da Secretaria de Habitação do Ministério das Cidades,ao 
término do ano de 2016. A equipe teve seu reconhecimento pela efetividade técnica nos 
trabalhos de regularização fundiária em terras da União do Parque Histórico Nacional dos 
Guararapes (PHNG), na cidade de Jaboatão dos Guararapes, RMR, entre os anos de 2012 a 
2015. Estudos técnicos foram realizados para elaboração de um Plano Urbanístico e de 
Regularização Fundiária e apresentação de propostas necessárias ao encaminhamento de 
processos de legalização dominial das ocupações, a ser realizada pela equipe da Secretaria 
do Patrimônio da União em Pernambuco (SPU-PE), vinculada ao Ministério do Planejamento. 
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Os serviços definidos nos projetos de extensão, constavam em atividades afinadas com a 
perspectiva da regularização plena, categorizadas em quatro grupos: 

i) mobilização social e organização do processo participativo; 
ii) pesquisa socioeconômica e cadastral para fins de regularização fundiária e 

urbanística; 
iii) levantamento físico planialtimétrico e descritivos da ocupação para apoio à 

regularização fundiária e urbanística; e 
iv) estudos e projeto urbanístico para consolidação dos assentamentos, com base nos 

dados levantados nas demais ações. 
As demandas históricas dos ocupantes das áreas informais do PHNG remetem-se aos 

conflitos entre o direito dos habitantes de permanecerem nas áreas ocupadas e a preservação 
histórico-ambiental do parque, sendo um momento histórico a decisão política da gestão da 
SPU em nível nacional defender a população que ocupava terras da União através da 
regularização de suas ocupações, promovendo assim a inclusão territorial, em tese a busca 
pela regularização plena, uma inversão de prioridades com a relativização da importância da 
salvaguarda do patrimônio histórico diante do interesse social de se dar segurança dominial 
às ocupações frutos da produção informal do espaço urbano. 

O “Plano Urbanístico e de Regularização Fundiária para os assentamentos 
habitacionais em área de domínio da União no Parque Histórico Nacional dos Guararapes” 
era o objetivo a ser perseguido (UFPE, 2012), uma vez estabelecidos os meios para isso 
consideravam o “estudo sistemático dos aspectos urbanísticos, físicos, socioeconômicos, 
ambientais, históricos e fundiários que subsidiarão o projeto de regularização da área, visando 
a proteção do Parque Histórico Nacional dos Guararapes” (idem). Foram definidas como 
prioridades do plano piloto no Córrego do Balaio (e posteriormente no Córrego da Batalha) as 
atividades mencionadas, cuja realização deveria dar ênfase à garantia da participação de 
vários atores entre agentes públicos e representantes dos moradores, tais como: 

 
i) o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); 
ii) a Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes (PMJG); 
iii) o Exército Brasileiro; 
iv) as Associações de moradores dos assentamentos alvos da ação. 
 
Nas duas áreas citadas, essas atividades abrangiam levantamentos, estudos e 

propostas de modo articulado, iniciando-se com as ações de mobilização social a partir de 
assembleias comunitárias e, consecutivamente, processos de mobilização culminando com a 
realização de oficinas e eleições nas quadras para formação de comissões de 
acompanhamento e, posteriormente, do comitê gestor do processo de regularização em 
sentido mais amplo. 

Os resultados alcançados tiveram grande repercussão junto à SPU-PE, mesmo 
considerando a morosidade para encaminhar o registro e a titulação, foram abertas novas 
perspectivas de regularização plena através da demanda do Ministério das Cidades, diferente 
dos objetivos da SPU-PE, essa nova demanda atrela à regularização fundiária ao processo 
final de titulação de cerca de 1.000 unidades imobiliárias, o que passou a ser um novo desafio 
para a equipe do projeto de extensão da UFPE. Esse desafio técnico regrado pelos novos 
marcos legais, ainda que a promulgação da Lei nº 13.465/2017 trouxe desafios de caráter 
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restrito às nomenclaturas, como a definição do termo “Núcleo Urbano Informal” (NUI) para 
designar os assentamentos habitacionais informais, além de destacar do ponto de vista legal 
alterações aos instrumentos da regularização como a legitimação fundiária e de posse, 
arrecadação de imóveis abandonados como bem vago, direito real de laje, condomínios de 
lotes e condomínio urbano simples, não apresenta indícios para realização da regularização 
plena. Conforme o amplo entendimento do conceito de regularização plena que se refere a 
garantia do acesso e usufruto da terra urbana, a oferta de melhores padrões de ocupação 
urbana com a dotação de infraestruturas e serviços urbanos e a garantia de condições de 
qualidade ambiental com respeito a áreas de preservação, são ainda restrições do novo marco 
legal. 

Entre muitos desafios, a mudança na orientação dos trabalhos da equipe de extensão 
exigindo mais ação no campo jurídico, foi sair da zona de conforto que abrangia mais estudos 
e diretrizes técnicas, para emergir na busca da compreensão do novo marco legal frente às 
atividades cartoriais, ou seja, avançar rumo à concretização de processos jurídicos 
necessários à titulação. Representa a necessidade de interagir mais nas atividades de 
regularização jurídica das ocupações e o correspondente registro dos títulos de regularização 
fundiária. A atenção se deslocava dos condicionantes à regularização e se concentrava na 
natureza finalística da legalização, afeita ao campo do direito, porém distanciando-se da 
concepção de regularização plena. 

A elaboração de uma legislação que regulamentasse os instrumentos de regularização 
plena, estabelecidos pela Lei nº 11.977/2009 (Programa Minha Casa, Minha Vida e 
regularização fundiária de assentamentos urbanos), ficou mais uma vez a desejar com a 
proposta autocrática do governo recém-instalado naquele momento de tensão e transição 
entre a Medida Provisória nº 759/2016 e a promulgação da Lei nº 13.465/2017, repercutindo 
sobremaneira na atividade de extensão voltada á regularização fundiária, exigindo mais 
prudência, todavia, a equipe de coordenação adotou os princípios de regularização plena e 
do direito à cidade como referências, apesar do contexto pouco favorável do novo marco legal 
implementado com vista a facilitar parcelas do mercado imobiliário. Por fim, os efeitos 
colaterais do novo marco legal levou a equipe técnica da UFPE a adoção de medidas para 
titulação, respeitando a concepção anteriormente desenvolvida, contudo o projeto de 
extensão introduziu a titulação dos imóveis como mais uma atividade, conforme já registrado, 
passando a conduzir diretrizes de regularização e a preparação dos documentos e atos 
notariais para a titulação dos imóveis. Desafios que foram postos frente a luta pela 
regularização plena nos NUI. 
 
2. Regularização fundiária e direito real de propriedade: Vantagem ou risco ao direito à 
cidade? 

 
O projeto de extensão para regularização fundiária e titulação da cidade de Igarassu, 

na RMR, apesar das incertezas do quadro normativo, assumiu a promoção da regularização 
plena em sintonia com a metodologia e a articulação dos trabalhos necessários a este fim, em 
conformidade com a prática de extensão universitária já experimentada. As áreas Manancial, 
Posto de Monta e Tapajós, definidas para intervenção, situam-se a cerca de 27km do Recife 
e foram selecionadas quanto aos condicionantes de ordem física (localização, população, 
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restrições ambientais ou outras) e organizacional (existência de Zeis, compromisso político, 
capacidade administrativa etc.). 

Os trabalhos foram iniciados à luz da promulgação da Lei nº 13.465/2017 que 
promoveu mudanças nas nomenclaturas de termos como “Núcleo Urbano Informal” (NUI) para 
designar os assentamentos informais, além de alterações referentes a regularização, como a 
introdução de alguns instrumentos já previstos na Lei nº 11.977/2009: 

 
i) Legitimação fundiária; 
ii) Legitimação de posse; 
iii) Arrecadação de imóveis abandonados como bem vago; 
iv) Direito real de laje; 
v) “Condomínios de lotes” e “Condomínio urbano simples”. 
 
A Regularização Fundiária Urbana (Reurb), prevista nessa lei, estabelece o processo 

de regularização a partir de “medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais com a 
finalidade de incorporar os núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à 
titulação de seus ocupantes” (Lei nº 13.465/2017, Art. 9º). 

Estas medidas representam a tentativa de minimizar conflitos dominiais que 
caracterizam os assentamentos informais alocados nas áreas pública ou privada, trata-se de 
compensar os ocupantes com a segurança jurídica e acesso ao direito real de propriedade. 
Segundo essa notificação conceitual, o Art. 10 da referida lei apresenta alguns objetivos que 
podem ser tomados como referência: “ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de 
baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos 
informais regularizados”; “garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida 
adequadas”; “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes”. 

Mas, quais as vantagens ou riscos ao direito à cidade? Reflexões analíticas com base 
na práxis privilegiam observações críticas sobre tais objetivos e que devem constar nas 
leituras obrigatórias. De um lado, apesar da compreensão de que a lei visualiza o preceito da 
regularização plena, do outro, as análises mais severas surgem a partir da percepção dos 
aspectos conflitantes para com esse princípio, potencializando a perversão dos objetivos 
definidos. Entre a possibilidade viável da garantia do direito real de propriedade individual do 
imóvel regularizado e o Decreto nº 9.310/2018 que regulamenta seus instrumentos, não se 
definem instrumentos que, associados ao direito de propriedade dos beneficiários, venham a 
frear a ação do capital imobiliário sobre os NUI cujos imóveis doravante estariam 
desembaraçados de pendências de ordem jurídica. Esses conflitos entre outros, apresentam 
riscos ao direito à cidade plena, contrariando o papel cumprido pelas Zeis em cidades como 
Igarassu: estabelecer limites que desestimulam o interesse do mercado e impõem barreiras a 
processos de gentrificação pós-regularização. 

Consubstanciar o avanço no sentido de uma produção social do habitat de melhor 
qualidade com o suporte dos poderes públicos, em especial no que concerne aos marcos 
legais favoráveis ao direito real à cidade, remete a alguns dos objetivos listados a serem 
conjugados de modo pernicioso. A intenção de “criar unidades imobiliárias compatíveis com 
o ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus 
ocupantes”, de “concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do 
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solo” e de “prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais”, induzem 
a existência de ocupações ao respeito a padrões urbanístico formais, evitando o emprego de 
parâmetros de ocupação mais flexíveis nas soluções de natureza autônoma. 

Contudo, outras análises trazem questões sobre os problemas para se efetivar a 
participação e o controle do processo de regularização como um todo. A indisponibilidade de 
compartilhar as ações para titulação e a morosidade por parte da instituição responsável, 
contribuiu para que houvesse certa indiferença dos beneficiários durante fases intermediárias 
do trabalho (atualmente em fase final), mesmo considerando um baixo nível de organização 
das comunidades residentes e uma enorme desconfiança acerca do projeto, diante de 
repetidas promessas anteriores não cumpridas nesse campo, a mobilização, participação e 
controle das ações, concomitante com as expectativas finais de atingir o direito real de 
propriedade, foram intensas através da realização de oficinas com os atores envolvidos nos 
três NUI Manancial, Posto de Monta e Tapajós (mesmo que de modo progressivo e contínuo, 
a partir de uma experiência piloto, em Tapajós), o que levou à repetição de processos que 
poderiam ser desenvolvidos em conjunto atraindo maior número de participantes. 

É circunstancial afirmar que se trata de um projeto que surgiu e de uma demanda do 
poder público local e federal, conflitante por um distanciamento natural e ignorância das 
responsabilidades e interesses dos ocupantes, próprios das iniciativas tomadas de cima para 
baixo. Posto que a participação e o controle social são desenhados como eixo em torno do 
qual as ações do processo de regularização devem se desenvolver, a “rotação” do ciclo 
idealizado pelo MinCidades para a Lei nº 11.997/2009 acaba prejudicado. Na nova Lei nº 
13.465/2017 de regularização fundiária, que define em seu Art. 28 as fases a que a Reurb 
deve obedecer, inicia-se com processos de legitimidade administrativa passando pela 
elaboração dos projetos de regularização fundiária e titulação e aprovação no cartório. Vale 
destacar o conteúdo de ações do projeto de extensão, além da participação e controle citados, 
para atingir essas fases e tais processos da regularização fundiária e titulação previstas, de 
forma linear, interdisciplinar e interativas acontecem atuações da equipe técnica em quatro 
movimentos essenciais: 

 
i) a mobilização, com o contato permanente, informação e sensibilização dos 

beneficiários; 
ii) os levantamentos de informações sobre a ocupação nos NUI do ponto de vista 

cadastral, urbanístico-ambiental, jurídico e de risco, consolidados em registros cartográficos 
e respectivos memoriais; 

iii) os estudos acerca das condições dessas ocupações, visando qualificar tanto os 
imóveis (territoriais e prediais) quanto os seus ocupantes (beneficiários) e orientar as soluções 
adequadas às desconformidades e questões identificadas; 

iv) as propostas de solução para essas questões e a orientação para consolidação das 
ocupações necessária à regularização fundiária dos imóveis, destacando-se os aspectos 
mencionados – soluções urbanístico-ambientais (incluindo infraestrutura essencial e 
reassentamento), erradicação de situações de risco, memoriais descritivos, cronograma físico 
de obras e serviços e o termo de compromisso). 

 
Visto do ponto de vista dos efeitos que a regularização fundiária produz ao direito à 

cidade, o projeto urbanístico, como principal instrumento que indica a situação dos imóveis na 
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solo” e de “prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais”, induzem 
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cidade, entretanto, aponta as situações que não podem ser consolidadas, limitando muitas 
vezes ao direito real de propriedade, ou seja, aquelas em que a titulação dos imóveis não será 
possível. Mas, também aponta soluções para situações de risco ou de potencial impacto 
ambiental, orientando as remoções necessárias e a implantação de infraestruturas essenciais 
(sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos, redes de energia 
elétrica, drenagem de águas pluviais e equipamentos urbanos necessários). No caso do NUI 
Novo Tapajós em Igarassu, boa parte das propostas de melhoria dos espaços públicos 
urbanos (vias, passeios, áreas verdes suplementares) e no sistema de coleta e tratamento de 
esgotos (que serão assumidos pela PPP de saneamento do governo estadual) não foram 
acatadas pela municipalidade, que ao final assume a responsabilidade pela execução das 
obras e serviços previstos e firmados no cronograma físico que compõe o projeto de 
regularização fundiária. Apenas a remoção de imóveis instalados sobre um canal de 
drenagem e esgotamento de águas servidas foi acatada e inserida no projeto. Apesar disso, 
pode-se afirmar que as condições de habitabilidade daquele NUI atende aos preceitos 
essenciais de uma regularização plena aproximando dos princípios conceituais de direito à 
cidade. 

 
Considerações Finais 
 

As questões apresentadas nos itens deste artigo buscam a compreensão do processo 
de transição dos marcos legais destinados à regularização fundiária e titulação em NUI de 
cidades da RMR. Em Igarassu, cidade referência da experiência atual da equipe da UFPE, o 
processo de regularização fundiária nos assentamentos de intervenção norteia-se tanto do 
ponto de vista conceitual quanto político, para consolidar aspectos que favorecem uma 
regularização plena. Entretanto, as novas diretrizes de intervenção do atual marco legal são 
contraditórias e indicam a flexibilização de procedimentos que favorecem não o público-alvo 
preferencial, a população mais pobre assentada em núcleos informais sem condições de 
habitabilidade adequada, mas ao mercado imobiliário obtendo o acesso a terras 
desembaraçadas de limites jurídico-dominiais. As expectativas de que essa transição gerava 
alto grau de incerteza sobre a aplicação de alguns dos instrumentos antes defendidos pelos 
que militavam pela regularização plena, no sentido amplo, representa perdas concretas de 
direitos à cidade que vinham sendo conquistados nas últimas décadas. 

Isso posto, a avaliação do nível em que os novos preceitos legais se afastariam do 
ideário construído ao longo do percurso de luta pela regularização plena pode ser feita 
segundo uma perspectiva dual: o que se ganhou e o que se perdeu em relação a experiências 
anteriores? A resposta a essa pergunta pode ser desenvolvida em dois sentidos. O primeiro 
deles é cartesiano e quantitativo: em 18 meses de atividades de extensão, o projeto de 
regularização fundiária urbana em Igarassu chegou a um total de 1.134 unidades imobiliárias 
cadastradas, em três NUI que totalizam 31 ha e abrigam ao todo cerca de 2.150 habitantes. 

Considerando o período de transição usado para capacitação, planejamento das 
ações e seleção das áreas alvo, esse tempo se reduziria a cerca de 12 meses, ao longo dos 
quais se concluíram as atividades para titulação dos imóveis dos beneficiários da área piloto, 
Novo Tapajós. Ali, afora duas unidades imobiliárias já usucapidas, foi formalmente 
encaminhada solicitação de 350 registros individuais – ainda que a legislação permitisse numa 
fase inicial o registro coletivo, através da CRF, processo ainda em andamento seguindo as 
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exigências de registro cartorial com extensão do prazo do projeto por mais 6 meses até 
dezembro de 2019. Comparativamente, em um período mais longo (cerca de quatro anos e 
meio) foram apresentados estudos e diretrizes para regularização de 1.326 unidades 
imobiliárias cadastradas nas áreas de domínio da União no Parque Histórico Nacional dos 
Guararapes, numa área de 21,6 ha. Neste último caso, ainda que apresentasse as 
informações físicas e descritivas fundamentais para o encaminhamento dos processos de 
titulação, a equipe da UFPE não respondeu pela elaboração desses processos, que ficaram 
a cargo da SPU-PE. 

As respostas para os preceitos da regularização plena, estão concomitantemente na 
perspectiva desse conceito na lógica do exercício do direito à cidade, pressupondo um lugar 
de destaque para a participação dos beneficiários no processo de regularização, desde a 
formulação da demanda (na fase hoje definida como “requerimento dos legitimados”) até a 
finalização dos registros e emissão de títulos. Em ambas experiências recentes da UFPE 
nesse domínio da extensão universitária, as solicitações emanam de entes administrativos 
federais. Apesar de não haver um protagonismo dos beneficiários, estes tomaram parte do 
processo. Nos dois casos, a participação se limitou à informação e consulta acerca de 
propostas de soluções das quais os moradores dos assentamentos pouco tomaram parte dos 
processos decisórios. Do ponto de vista do alcance dos objetivos, esse fator não acarretou 
entraves, mas se pode questionar se as soluções adotadas são realmente aquelas que os 
beneficiários desejavam. 

Ainda a respeito dessas respostas, a plenitude da regularização estaria atrelada a 
intervenções de transformação da qualidade do habitat urbano sobre o qual o projeto de 
extensão se debruça. Para além do critério dominial, ou do exercício de direitos reais em 
relação à terra urbana, esse critério pressupõe o alcance da equidade territorial em 
atendimento a uma maior quantidade e melhor qualidade de oferta de infraestruturas, espaços 
e serviços urbanos aos citadinos que habitam os NUI alvos da ação da UFPE. Nesse ponto, 
há que se ressaltar que entre o proposto nos planos ou projetos urbanísticos e a sua 
implantação nos casos referidos há uma certa distância. A realidade dos assentamentos 
habitacionais de Jaboatão dos Guararapes e de Igarassu demonstrou que uma peça técnica 
de boa qualidade não garante a implantação de obras e serviços públicos (caso do PHNG), 
nem mesmo é garantia de aceitação pelas municipalidades (caso de Novo Tapajós). 

O vínculo de comprometimento com essas propostas e sua implantação pelas 
municipalidades está diretamente relacionado com a origem das demandas e o grau de 
participação (cobrança e controle social) das comunidades assentadas. É sob essa ótica que 
se antevêem possíveis respostas às questões centrais levantada nesse artigo: como a 
atuação no campo da extensão universitária pode vir a mitigar as lacunas desses processos, 
sobretudo diante da insegurança e desconfiança ainda suscitadas pelo quadro legal em vigor? 
Ou quanto ao exercício da extensão segundo este marco legal, qual espaço ao exercício do 
direito á cidade. Pode-se afirmar que, ao se estabelecer como ideal e compromisso a defesa 
da inclusão territorial dos ocupantes dos NUI, o projeto de extensão da UFPE ora em curso 
admite seus limites quando se trata de realizar o idealizado. Entretanto, há que se garantir 
conquistas, ainda que numa perspectiva pontual, progressiva e contínua, sobretudo atuando 
para alcançar ao máximo a consolidação de objetivos da regularização plena. A titulação em 
si representa parte dessa conquista, mas a ela se associa a preocupação de minimizar os 
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riscos de apropriação dos benefícios da regularização por atores que não os seus 
beneficiários. 

A avaliação preliminar que se faz aponta para um relativo sucesso nesse aspecto. 
Ainda que sejam limitados a aceitação de uma intervenção urbanístico-ambiental mais ampla 
e o grau de participação dos beneficiários no processo, a adoção de uma postura pragmática 
possibilitou o aproveitamento dos potenciais que os instrumentos e procedimentos 
regulamentados pela lei 13.465 e pelo decreto 9.310 oferecem. Esses potenciais foram 
cotejados com os riscos representados pelos instrumentos jurídicos utilizados, com vistas à 
conquista do direito real de propriedade dos imóveis, tendo em vista o grau de consolidação 
do NUI regularizado até o momento e o longo tempo de ocupação dos beneficiários. 
Associados aos padrões da ocupação, com lotes pequenos e gabaritos baixos, essas 
características representariam um baixo risco de pressão sobre os residentes. Evidentemente, 
nas demais áreas em andamento, o emprego de instrumentos como as Zeis, que já estão 
regulamentadas em Igarassu, oferecem-se como meios úteis para mitigar os potenciais riscos 
de apropriação privada dos benefícios oferecidos pela regularização fundiária de terras 
públicas e sua urbanização, patrocinadas pela municipalidade e pela União. 

O balanço que se faz de momento é favorável, compreendendo que um agente 
executor dos processos de regularização fundiária, a UFPE, é capaz de intervir e orientar o 
desdobramento da aplicação das normativas, tornando a letra fria das leis passível de ser 
interpretada e aplicada em favor da efetiva inclusão socioespacial dos assentamentos 
habitacionais informais à cidade. Finalmente, o projeto de extensão universitária da UFPE 
teve uma preocupação natural e ainda persiste na reta final, equilibrar as formas de 
abordagem dos problemas vinculados à regularização fundiária num ambiente acadêmico, em 
que os trabalhos se desenvolvem partilhando o tempo da equipe com outras atividades, de 
ensino e pesquisa, o que faz-se com um grande desafio. 
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Eixo A: 25 anos da Rede ULACAV, reflexões sobre avanços e retrocessos para uma formação/capacitação 
interdisciplinar em habitat. 

Resumen: El trabajo objetiva plantear cuestiones sobre el proceso del Convenio de Cooperación 
Técnica para el Fortalecimiento de La Capacidad Operacional del Plan de Regularización de Las Zonas 
Especiales de Interés Social (PREZEIS), firmado entre PREZEIS, Universidad Federal de Pernambuco 
(UFPE) y Autarquía de Urbanización de Recife (URB-Recife), desde La percepción de los principales 
actores envueltos en su realización (universidad, líderes comunitarios y poder público), el Convenio 
siendo una actividad de extensión universitaria articulada a la cátedra Producción Social del Hábitat, 
contenida en el Master en Desarrollo Urbano de La Universidad Federal de Pernambuco (MDU/UFPE), 
participante de La Red ULACAV. El análisis ocurre después de La finalización de Las actividades del 
referido Convenio y, para tal, fueran hechas entrevistas semiestructuradas con representantes de cada 
grupo de actores, además de La sistematización de los productos generados. La problemática en este 
artículo enfoca en los desafíos de un Convenio de Cooperación Técnica en el área de planificación y 
gestión del hábitat urbano, en el cual se propone la prestación de servicios técnicos especializados por 
la UFPE, relativos a las expectativas e impresiones finales de los actores participantes. Son 
identificados las barreras principales en el proceso: las limitaciones políticas y estructurantes del poder 
público local en PREZEIS, generando una desestructuración con falta de transporte y de acceso a 
datos; el actual funcionamiento de La gestión del PREZEIS; falta de articulación y alineación de los 
actores principales; ausencia de compromiso de los líderes comunitarios; dificultades con la 
disponibilidad de equipamientos y servicios desde UFPE, así como la burocracia interna; y por fin, las 
limitaciones de tiempo que los profesores y alumnos disponen para dedicar-se a la extensión 
universitaria. El propósito del análisis propuesto es contribuir para las discusiones sobre las actividades 
de extensión universitaria articuladas con comunidades y poder público, en el contexto de La formación 
interdisciplinaria en hábitat de una disciplina de posgrado y la planificación y gestión del hábitat urbano 
en Recife-PE, Brasil.  

Palabras clave: Formación interdisciplinaria en hábitat | Extensión universitaria | Planificación y gestión 
del hábitat urbano | PREZEIS. 

Resumo: O trabalho tem como objetivo levantar questões sobre o processo do Convênio de 
Cooperação Técnica para o Fortalecimento da Capacidade Operacional do Plano de Regularização 
das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS), firmado entre o PREZEIS, a Universidade Federal 
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datos; el actual funcionamiento de La gestión del PREZEIS; falta de articulación y alineación de los 
actores principales; ausencia de compromiso de los líderes comunitarios; dificultades con la 
disponibilidad de equipamientos y servicios desde UFPE, así como la burocracia interna; y por fin, las 
limitaciones de tiempo que los profesores y alumnos disponen para dedicar-se a la extensión 
universitaria. El propósito del análisis propuesto es contribuir para las discusiones sobre las actividades 
de extensión universitaria articuladas con comunidades y poder público, en el contexto de La formación 
interdisciplinaria en hábitat de una disciplina de posgrado y la planificación y gestión del hábitat urbano 
en Recife-PE, Brasil.  

Palabras clave: Formación interdisciplinaria en hábitat | Extensión universitaria | Planificación y gestión 
del hábitat urbano | PREZEIS. 

Resumo: O trabalho tem como objetivo levantar questões sobre o processo do Convênio de 
Cooperação Técnica para o Fortalecimento da Capacidade Operacional do Plano de Regularização 
das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS), firmado entre o PREZEIS, a Universidade Federal 
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de Pernambuco (UFPE) e a Autarquia de Urbanização do Recife (URB-Recife), a partir da percepção 
dos principais atores envolvidos em sua realização (universidade, lideranças comunitárias e poder 
público), sendo o Convênio uma atividade de extensão universitária articulada à cátedra Produção 
Social do Habitat, inserida no Mestrado em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de 
Pernambuco (MDU/UFPE), participante da Rede ULACAV. A análise se dá após a finalização das 
atividades do referido Convênio e, para tal, foram feitas entrevistas semiestruturadas com 
representantes de cada grupo de atores, além da sistematização dos produtos gerados. A problemática 
deste artigo se centra nos desafios de um Convênio de Cooperação Técnica na área de planejamento 
e gestão do habitat urbano, no qual é proposta a prestação de serviços técnicos especializados pela 
UFPE, relacionados às expectativas e impressões finais dos atores participantes. São identificados os 
principais entraves enfrentados no processo: as limitações políticas e estruturantes do poder público 
local no PREZEIS, acarretando desestruturação, com falta de transporte e de acesso a dados; o atual 
funcionamento da gestão do PREZEIS; falta de articulação e alinhamento dos principais atores; a falta 
de engajamento das lideranças comunitárias; falta de disponibilidade dos equipamentos e serviços da 
UFPE, bem como a burocracia interna da mesma; e as limitações de tempo dos professores e alunos 
da UFPE para se dedicarem a extensão universitária. Busca-se que a proposta de análise contribua 
para discussões sobre as atividades de extensão universitária que se articulam com atores de 
comunidades e do poder público, dentro do contexto da formação/capacitação interdisciplinar em 
habitat de uma disciplina de pós-graduação e do planejamento e gestão do habitat urbano no Recife-
PE, Brasil. 

Palavras-Chave: Formação interdisciplinar em habitat | Extensão universitária | Planejamento e gestão 
do habitat urbano | PREZEIS. 

 

Abstract: This work seek to raise questions about the process of the Technical Cooperation Agreement 
for the Strengthening of the Operational Capacity of the Regularization Plan for Special Areas of Social 
Interest (PREZEIS), signed between PREZEIS, Federal University of Pernambuco (UFPE) and 
Urbanization Autarchy of Recife (URB-Recife), starting from the perceptions of the main actors involved 
in the Agreement activities (university, community leadership and local government), as the Agreement 
is a university extension activity, articulated with Social Production of Habitat course, into Urban 
Development Master of the Federal University of Pernambuco (MDU/UFPE), and part of the ULACAV 
Network. The analysis takes place after the conclusion of the activities of the referred Agreement and 
was based on semi-structured interviews, made with representatives of each group of actors, besides 
the systematization of the generated products. The problem of this article focus on the challenges of a 
Technical Cooperation Agreement in the area of urban habitat planning and management, which 
proposes the provision of specialized technical services by UFPE, related to the expectations and final 
impressions of the participating actors. The main obstacles faced in the process are: the political and 
structuring limitations of the local public power with PREZEIS, what entails a disrupting condition with a 
lack of transportation and data access; the actual PREZEIS management; the lack of articulation and 
alignment of the main actors; the low engagement from community leaders; difficulties with equipment 
and services from UFPE, as well the intern bureaucracy; the limitation about professors and students 
available time to dedicate to the university extension activity. The purpose of this analysis is to contribute 
to discussions about university extension activities that articulate community and government actors, 
within the context of interdisciplinary habitat formation of a postgraduate discipline, and the planning 
and management of urban habitat in Recife-PE, Brazil.  

Keywords: Interdisciplinary formation in habitat | University extension activity | Planning and 
management of urban habitat | PREZEIS.  
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Formação e extensão universitária: Desafios do convênio de cooperação técnica   
para o fortalecimento da capacidade operacional do PREZEIS na percepção             

dos principais atores 

Ana Rúbia FERRAZ, Natally MARTINS 

 

Introdução: O Convênio 
 

O Convênio de Cooperação Técnica para o Fortalecimento da Capacidade 
Operacional do Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS), 
firmado entre o PREZEIS, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Autarquia de 
Urbanização do Recife (URB-Recife), foi pensado a partir da prestação de assistência técnica 
para a realização da regularização urbanística e fundiária de Zonas Especiais de Interesse 
Social (ZEIS), entendendo o PREZEIS como um sistema de gestão compartilhada, central 
nos processos de regularização na cidade do Recife. Desde suas formulações iniciais, o 
convênio se justifica sobretudo pelo esvaziamento institucional do PREZEIS, indo contra o 
que dita a política habitacional referendada nas legislações local e federal, vendo-se então a 
necessidade de prestar serviços de formação e qualificação dos integrantes do sistema 
PREZEIS, bem como apoio à análise e reformulação de processos de planejamento e gestão. 

O primeiro conjunto de atividades e metas posto em forma de contrato foi pactuado no 
segundo semestre de 2017, de modo que os trabalhos previam: (i) análise do funcionamento 
do PREZEIS, tendo como meio o acompanhamento das atividades das Comissões de 
Urbanização e Legalização (COMULs), do Fórum e da Coordenação do PREZEIS 1; (ii) o 
aproveitamento das análises desenvolvidas pelo Mapeamento das Áreas Críticas (MAC) 2 
para fins da regularização de ZEIS; (iii) sistematização de procedimentos de regularização 
para as ZEIS; e (iv) formação dos integrantes do PREZEIS através de Oficinas de 
Capacitação, as quais abordariam a problemática da regularização e as possibilidades de 
incidência nos processos de planejamento das áreas. 

Com o desenvolvimento do convênio, as atividades e metas definidas pelo plano de 
trabalho sofreram importantes mudanças, influenciadas tanto pelos obstáculos que surgiram, 
quanto por demandas que emergiram no contexto local, como a revisão do Plano Diretor da 
cidade do Recife. Dessa forma, depois de um ano, outro plano de trabalho foi pactuado 
trazendo como fio condutor das atividades: (i) incorporação da revisão do Plano Diretor no 
conteúdo das formações e nas estratégias de fortalecimento do PREZEIS; (ii) ampliação das 

                                                
1 As COMULs são espaços definidos para cada área ZEIS com o objetivo de discutir e deliberar projetos de 
urbanização e regularização jurídica para a mesma; o Fórum Permanente do PREZEIS é o principal espaço de 
discussão e deliberação coletivo para todas as áreas ZEIS, sendo o mesmo representado pela coordenação 
(RECIFE, 1995). 
2 O Mapeamento das Áreas Críticas foi desenvolvido pela Autarquia de Saneamento do Recife (SANEAR), entre 
2011 e 2016, com o objetivo de subsidiar a elaboração de um Projeto de Saneamento Integrado (PSI) e de um 
Atlas das Infraestrutura Públicas para as Comunidades de Interesse Social (CIS). O mapeamento define as CIS a 
partir da carência de infraestruturas públicas de saneamento, urbanísticas e sociais. (ROCHA, 2017) 
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1 As COMULs são espaços definidos para cada área ZEIS com o objetivo de discutir e deliberar projetos de 
urbanização e regularização jurídica para a mesma; o Fórum Permanente do PREZEIS é o principal espaço de 
discussão e deliberação coletivo para todas as áreas ZEIS, sendo o mesmo representado pela coordenação 
(RECIFE, 1995). 
2 O Mapeamento das Áreas Críticas foi desenvolvido pela Autarquia de Saneamento do Recife (SANEAR), entre 
2011 e 2016, com o objetivo de subsidiar a elaboração de um Projeto de Saneamento Integrado (PSI) e de um 
Atlas das Infraestrutura Públicas para as Comunidades de Interesse Social (CIS). O mapeamento define as CIS a 
partir da carência de infraestruturas públicas de saneamento, urbanísticas e sociais. (ROCHA, 2017) 
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ZEIS a partir da análise das CIS 3; e (iii) produção de materiais de informação e comunicação 
(cartilhas sobre o PREZEIS e suas ZEIS, vídeos de curta duração para informar acerca do 
PREZEIS e suas ZEIS, documentário de média metragem para divulgar o PREZEIS em um 
circuito mais amplo de cinema). 

O convênio ocorreu entre setembro de 2017 até setembro de 2019, e ao longo do 
desenvolvimento de suas atividades foram entregues os seguintes produtos: 

 
1. Diagnóstico da sistemática de reuniões das COMULs 
Através do acompanhamento das reuniões das 39 COMULs instaladas, foi elaborada uma 
síntese sobre o funcionamento dessas instâncias. 
 
2. Produtos do Mapeamento de Áreas Críticas Analisados 
A análise do MAC gerou: (i) identificação de CIS passíveis de se tornarem novas ZEIS; e (ii) 
identificação de situações em que as ZEIS podem ser ampliadas, incorporando as CIS 
circunvizinhas. O segundo caso foi desenvolvido de maneira prioritária, de modo a ser 
encaminhada a ampliação de 20 ZEIS, inseridas nas propostas preliminares do Plano Diretor 
do Recife. 
 
3. Oficinas de Capacitação Realizadas e seus Resultados Sistematizados 
Foram realizadas três Oficinas de Capacitação, abrangendo os temas: (i) papel e funções do 
PREZEIS e suas instâncias de gestão; (ii) impacto da revisão urbanística nas ZEIS e no 
PREZEIS; (iii) elaboração de projetos de regularização urbanística e fundiária. 
 
4. Divulgação 
Foram desenvolvidas cartilhas para as 39 COMULs instaladas, sendo que a quantidade de 
informação reunida variou de acordo com a disponibilidade de das próprias COMULs. 
Também foram realizados vídeos de divulgação e informação de 65 ZEIS selecionadas e um 
geral sobre o sistema PREZEIS. Por fim, foi desenvolvido um documentário de média 
metragem (que ainda está em fase de finalização). 
 

Além dessas atividades, houve acompanhamento da equipe da UFPE no processo de 
ampliação do perímetro da ZEIS Entra Apulso, nos estudos para transformação da 
comunidade do Pilar em ZEIS, e alguns dos materiais audiovisuais produzidos no processo 
do convênio foram utilizados em auxílio à comunidade de Caranguejo Tabaiares, que está 
passando por conflitos de permanência da população na área.  

 
Percepções dos atores  

 
Metodologia 

 
Para compreender as percepções dos diferentes grupos de atores participantes do 

Convênio sobre o processo como um todo, foram feitas entrevistas semiestruturadas, as quais 
compreendiam os seguintes tópicos: (i) expectativas no início do convênio; (ii) avanços e 
                                                
3 Essa atividade envolveu a cooperação institucional do Governo do Estado, junto com a Pernambuco 
Participações e Investimentos (PERPART) e a Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB). 
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dificuldades do processo; (iii) impressões finais. O material coletado se refere às três principais 
instituições envolvidas nas atividades do Convênio: UFPE, PREZEIS e URB. 

O convênio teve início com a idealização e coordenação de quatro professores de 
diferentes formações, mas todos envolvidos no curso superior de Arquitetura e Urbanismo da 
UFPE, sendo o professor  Mora figura central nessa articulação. Dessa forma, o primeiro 
conjunto de atividades previsto contava com o foco na participação dos alunos de graduação 
de Arquitetura e Urbanismo e de pós-graduação em Desenvolvimento Urbano, sendo esses 
últimos supervisores das atividades. Já para o segundo conjunto de atividades pactuado, o 
qual envolveu a produção de materiais de divulgação do PREZEIS, foram incorporadas as 
equipes de jornalismo e de cinema, cada uma delas composta por professores responsáveis 
e alunos de graduação das respectivas áreas. Para as entrevistas foram selecionados um 
estudante de cada graduação, uma supervisora, além de uma das professoras participantes. 

Também foram entrevistadas quatro lideranças comunitárias integrantes de COMULs, 
além de um dos componentes da Coordenação do PREZEIS pertencentes ao segmento 
popular. Já no âmbito da URB, cada COMUL é acompanhado por um técnico social, de modo 
que foram selecionados dois deles para as entrevistas, bem como foi entrevistada a servidora 
no papel de assessoria da diretoria, responsável por acompanhar o desenvolvimento das 
atividades do Convênio. 
 
Expectativas no início do convênio 

 
Por ser algo inédito dentro do atual contexto que se insere o PREZEIS e por seus 

objetivos ambiciosos e abrangentes, o Convênio gerou grandes expectativas entres os 
participantes do mesmo. No entanto, constatou-se discrepâncias entre o conhecimento que 
cada ator tinha sobre os objetivos do Convênio, ou seja, cada um entendeu de forma diferente 
o que se pretendia (Quadro 1).  

 
Quadro 1. Objetivos do Convênio segundo atores entrevistados 

 
Grupo Ator Objetivo 

URB Assessora URB Dar uma nova dinâmica ao funcionamento das COMULs, que está 
estagnado há algum tempo.  

Técnica social 1 Abrir portas, trazer as ONGs e todo o material necessário para dar 
continuidade ao PREZEIS. 

Técnico social 2 Acompanhamento técnico das áreas ZEIS, dar suporte técnico para a 
urbanização ou melhoramento das ZEIS, apoio na câmara de 
urbanização. 

PREZEIS Liderança 1 Uma ajuda para a comunidade e ações concretas. 

Liderança 2 Não entendeu o objetivo do Convênio, mesmo com as reuniões. 

Liderança 3 Acompanhar e divulgar as comunidades, integrar as ZEIS, mostrar as 
dificuldades e as experiências de uma ZEIS para outra, fazer um 
histórico de todas as ZEIS para divulgar. 
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Liderança 4 Acompanhar todas as ZEIS, ver a situação e as necessidades (plano 
urbanístico, creches, escolas, etc.) e dar assistência nas áreas com 
advogados, arquitetos, estagiários, para fazer o plano urbanístico e 
acompanhar a regularização fundiária. 

Liderança 5 Dar um suporte técnico para as câmaras, a coordenação e as 
COMULs. 

UFPE Estudante 1 Divulgação através de vídeos curtos sobre as ZEIS e o PREZEIS, 
além das redes sociais do PREZEIS 

Estudante 2 Na área de Comunicação Social, o objetivo era divulgar o trabalho 
que é feito pelo PREZEIS. 

Estudante 3 Fortalecimento do PREZEIS instruindo e capacitando as pessoas  

Estudante 4 Fortalecer o PREZEIS através da consultoria de arquitetos e 
acompanhamento das demandas. 

Professora 1 Fortalecer a estrutura do PREZEIS, especialmente as COMULs, para 
que elas tivessem acesso a informações e desenvolvessem 
capacidade de cobrança ao poder público da execução das obras 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019 
 
O fato das respostas serem tão díspares revelam uma provável falta de clareza na 

definição e comunicação dos objetivos do Convênio. Também é possível perceber que os 
atores mais envolvidos com o cotidiano das COMULs, como os técnicos sociais e as 
lideranças comunitárias, depositaram grandes expectativas em cima dos pretensos objetivos 
do Convênio, como se o mesmo viesse preencher as mais diversas faltas que o instrumento 
de gestão urbana apresenta em seu funcionamento na cidade do Recife, situação alimentada 
seja pelas idealização e saudosismo sobre as possibilidades do Convênio no início dos 
trabalhos (relatado tanto pela Professora 1, quanto pela Assessora da URB), seja pelos ruídos 
de comunicação sobre os objetivos. Além disso, as mudanças de objetivos específicos feitas 
durante o desenvolvimento do Convênio foram um fator complicador para a clareza de 
entendimento e nivelamento das informações entre todos. 

Entre os estudantes de graduação e pós-graduação, percebeu-se que as respostas 
variaram de acordo com a formação, função que desempenhavam e etapas em que 
participaram dentro do Convênio. Para a estudantes da área de arquitetura e urbanismo, o 
objetivo de fortalecimento do PREZEIS se daria através de atividades relacionadas ao curso. 
Já o estudante de Jornalismo aponta os objetivos específicos de produzir vídeos curtos, 
informativos, e fazer as redes sociais para o PREZEIS, cujos desdobramentos contribuíram 
para reforçar a articulação do PREZEIS. Já o estudante de Cinema e Audiovisual reconheceu 
que não sabe a totalidade do Convênio, que é maior do que imagina pelo caráter 
interdisciplinar, mas ainda assim, na área de Comunicação Social o objetivo era divulgar o 
trabalho que é feito pelo Convênio e pelo PREZEIS, por ser pouco divulgado e por possuir 
poucos registros histórico e documental em audiovisual. 

A Professora 1, uma das coordenadoras e idealizadoras do Convênio, explica que o 
Convênio foi sendo avaliado e se transformando, sempre em diálogo com a Coordenação do 
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Fórum do PREZEIS. Dessa forma, os objetivos iniciais foram reformulados. Segundo ela, o 
objetivo, inicialmente, era fortalecer a estrutura do PREZEIS e fazer um estudo do modelo de 
gestão. No entanto, a prefeitura não aprovou e retirou o estudo. Então, pensaram na 
elaboração de planos urbanísticos. Com o tempo a proposta foi reajustada, sendo agregado 
o uso do Mapeamento das Áreas Críticas (MAC), que foi feito sem o conhecimento do 
PREZEIS, com o intuito de divulgar essas informações para as COMULs e fortalecer as 
mesmas, para que elas pudessem cobrar ao poder público a execução das obras. 

A maioria dos técnicos sociais da URB e das lideranças do PREZEIS entrevistadas 
tomaram ciência do Convênio através do Fórum do PREZEIS. Enquanto os estudantes 
vinculados à UFPE, entraram em contato com o Convênio através de algum dos professores 
participantes do mesmo. Isso demonstra que não houve fontes tão variadas de informações 
e de contato inicial que justifiquem o desencontro acentuado das informações sobre os 
objetivos da parceria firmada entre as instituições mencionadas. 

As expectativas dos atores no início do Convênio são diferentes na mesma proporção 
da diversidade de informações sobre os objetivos. No entanto, constata-se algumas 
confluências, tendo como destaque as falas sobre o fortalecimento da estrutura do PREZEIS 
e sobre ações de acompanhamento das COMULs e das ZEIS. Percebe-se que, diferente dos 
produtos vinculados às equipes de cinema e jornalismo, essas expectativas são apresentadas 
de forma vaga e dispersa quando relacionadas aos temas de planejamento e gestão urbana, 
com pouco consenso e entendimento das atividades e procedimentos que levariam a sua 
realização. 
 
Avanços e dificuldades do processo 

 
O Convênio foi se desenvolvendo paulatinamente, passando por várias dificuldades 

para atingir seus objetivos. A despeito disso, teve grande capacidade de se reinventar e se 
adequar às novas demandas que foram surgindo ao longo dos seus dois anos de duração. 
Grande parte dos resultados positivos alcançados durante o processo surgiram de demandas 
novas, emergentes tanto em decorrência do processo participativo que fomentou o diálogo 
entre os atores envolvidos, quanto da necessidade de ultrapassar os obstáculos. 

Todos entrevistados participaram de algumas ou várias atividades promovidas pelo 
Convênio, alguns desempenharam mais funções e participaram mais ativamente das 
discussões e deliberações que outros. Essas diversas escalas de participação 
proporcionaram avaliações diferentes quanto aos resultados positivos, os obstáculos e auto 
avaliação do que poderia contribuir para superar os mesmos. 

De acordo com os atores da URB, PREZEIS e UFPE envolvidos em atividades de 
coordenação, os principais resultados positivos alcançados pelo Convênio foram: a ampliação 
das ZEIS, apesar da não inclusão dos lotes vazios indicados pelas COMULs; e os estímulos 
promovidos ao funcionamento das COMULs. Para maioria dos técnicos e lideranças, o 
Convênio não atingiu nenhum resultado positivo palpável. Percebe-se que essa opinião é 
decorrente da falta de apresentação dos produtos finais entregues e da prestação de contas 
final do Convênio em Fórum Extra, como esperavam esses atores. 

A maior parte dos estudantes, apontaram resultados positivos com relação à 
divulgação e promoção de informação sobre o PREZEIS, para as novas lideranças e para as 
comunidades, seja através das oficinas de capacitação, documentário ou vídeos produzidos, 
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Fórum do PREZEIS. Dessa forma, os objetivos iniciais foram reformulados. Segundo ela, o 
objetivo, inicialmente, era fortalecer a estrutura do PREZEIS e fazer um estudo do modelo de 
gestão. No entanto, a prefeitura não aprovou e retirou o estudo. Então, pensaram na 
elaboração de planos urbanísticos. Com o tempo a proposta foi reajustada, sendo agregado 
o uso do Mapeamento das Áreas Críticas (MAC), que foi feito sem o conhecimento do 
PREZEIS, com o intuito de divulgar essas informações para as COMULs e fortalecer as 
mesmas, para que elas pudessem cobrar ao poder público a execução das obras. 

A maioria dos técnicos sociais da URB e das lideranças do PREZEIS entrevistadas 
tomaram ciência do Convênio através do Fórum do PREZEIS. Enquanto os estudantes 
vinculados à UFPE, entraram em contato com o Convênio através de algum dos professores 
participantes do mesmo. Isso demonstra que não houve fontes tão variadas de informações 
e de contato inicial que justifiquem o desencontro acentuado das informações sobre os 
objetivos da parceria firmada entre as instituições mencionadas. 

As expectativas dos atores no início do Convênio são diferentes na mesma proporção 
da diversidade de informações sobre os objetivos. No entanto, constata-se algumas 
confluências, tendo como destaque as falas sobre o fortalecimento da estrutura do PREZEIS 
e sobre ações de acompanhamento das COMULs e das ZEIS. Percebe-se que, diferente dos 
produtos vinculados às equipes de cinema e jornalismo, essas expectativas são apresentadas 
de forma vaga e dispersa quando relacionadas aos temas de planejamento e gestão urbana, 
com pouco consenso e entendimento das atividades e procedimentos que levariam a sua 
realização. 
 
Avanços e dificuldades do processo 

 
O Convênio foi se desenvolvendo paulatinamente, passando por várias dificuldades 

para atingir seus objetivos. A despeito disso, teve grande capacidade de se reinventar e se 
adequar às novas demandas que foram surgindo ao longo dos seus dois anos de duração. 
Grande parte dos resultados positivos alcançados durante o processo surgiram de demandas 
novas, emergentes tanto em decorrência do processo participativo que fomentou o diálogo 
entre os atores envolvidos, quanto da necessidade de ultrapassar os obstáculos. 

Todos entrevistados participaram de algumas ou várias atividades promovidas pelo 
Convênio, alguns desempenharam mais funções e participaram mais ativamente das 
discussões e deliberações que outros. Essas diversas escalas de participação 
proporcionaram avaliações diferentes quanto aos resultados positivos, os obstáculos e auto 
avaliação do que poderia contribuir para superar os mesmos. 

De acordo com os atores da URB, PREZEIS e UFPE envolvidos em atividades de 
coordenação, os principais resultados positivos alcançados pelo Convênio foram: a ampliação 
das ZEIS, apesar da não inclusão dos lotes vazios indicados pelas COMULs; e os estímulos 
promovidos ao funcionamento das COMULs. Para maioria dos técnicos e lideranças, o 
Convênio não atingiu nenhum resultado positivo palpável. Percebe-se que essa opinião é 
decorrente da falta de apresentação dos produtos finais entregues e da prestação de contas 
final do Convênio em Fórum Extra, como esperavam esses atores. 

A maior parte dos estudantes, apontaram resultados positivos com relação à 
divulgação e promoção de informação sobre o PREZEIS, para as novas lideranças e para as 
comunidades, seja através das oficinas de capacitação, documentário ou vídeos produzidos, 
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apesar dos mesmos ainda não estarem sendo utilizados para tal, por estarem em processo 
de finalização ou por ainda não terem sido aprovados pelo Fórum do PREZEIS para ampla 
disseminação. No caso, dos vídeos e documentário, segue o depoimento do estudante de 
Cinema e Audiovisual: 

 
[...] divulgação dos vídeos na internet, em sessões de cinema, sessões de 
Cineclube, que podem ser feitas em cada área, em cada ZEIS, com recursos 
mínimos em praças [...] nas comunidades, para as pessoas se reconhecerem, 
[...] notamos que as pessoas não sabem o que é uma ZEIS, [...] talvez esses 
vídeos tenham a capacidade de informar mais sobre a lei e as garantias que 
a lei deveria proporcionar a eles (Estudante 2, 2019). 

 
Metade dos estudantes ressaltaram a importante contribuição que as atividades de 

extensão universitária do Convênio exerceram em termos pessoais e profissionais, pois 
promoveram a articulação dos alunos com atores de comunidades e do poder público, dentro 
do contexto da formação/capacitação interdisciplinar em habitat, potencializando a mesma. 
Nesse aspecto, merece atenção o relato do estudante de Jornalismo: 

[...] em termos de experiência pessoal e profissional, foi uma possibilidade de 
ter um contato maior e mais direto com o audiovisual, [...] aprendizado 
profissional, [...] com o contato com as comunidades fui transformado, [...] 
conversar, conhecer outras pessoas e outras realidades, [...] empatia, de 
entender o outro e de respeito a essa fala que é do outro também. [...] 
entender o que é trabalhar dentro da comunidade, entender o que é trabalhar 
dentro do estúdio, que é outro processo, tudo isso agregou muito 
positivamente (Estudante 1, 2019). 

 
Foram evidenciadas pelos atores várias dificuldades para que o Convênio atingisse os 

objetivos propostos e esperados. Segue, no Quadro 2, a sistematização dos relatos: 
 
Quadro 2. Dificuldades para o Convênio segundo atores entrevistados 
 

Grupo Ator Dificuldades 

URB Assessora URB A estrutura de funcionamento do PREZEIS; a falta de investimento do 
próprio poder público neste instrumento; e confusão das funções de 
cada um, o PREZEIS tem feito coisas que a URB deveria fazer. 

Técnica social 1 O maior obstáculo foi a falta de verba. 

Técnico social 2 A falta de transporte para que os alunos pudessem visitar mais as 
comunidades de dia. O convênio não conseguiu ir até as comunidades. 

PREZEIS Liderança 1 Não soube falar dos obstáculos. Acha o Convênio devagar. 

Liderança 2 Não soube responder, por falta de conhecimento sobre o Convênio. 
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Liderança 3 As dificuldades foram as vindas dos estudantes na comunidade; a falta 
de divulgação do Convênio para as comunidades; falta de união das 
lideranças para se juntar e ajudar as ZEIS que precisam; e prefeito não 
faz as obras nas comunidades que prometeu.  

Liderança 4 A falta de contato do Convênio com a comunidade, principalmente da 
pessoa que ficou de acompanhar a comunidade. 

Liderança 5 A falta de transporte; falta de suporte e vontade política do poder 
público; falta de comprometimento das lideranças. 

UFPE Estudante 1 Problemas de articulação; disponibilidade dos equipamentos da UFPE; 
disponibilização de estúdio; a coordenação do PREZEIS ter 
expectativas diferentes da CIAPA quanto a finalização do processo e a 
falta de alinhamento entre os atores; falta de transporte e precariedade 
do serviço disponibilizado pelo URB; falta de segurança para gravar 
nas comunidades; e problemas internos de disponibilidade e 
comprometimento dos alunos de Jornalismo. 

 Estudante 2 Pouco tempo de registros das imagens e etc.; a locomoção foi um 
problema muito grande, para se deslocar com equipamentos caros da 
UFPE, em 16 locações diferentes, o transporte da URB nunca deu 
certo; e as questões burocráticas de como receber as bolsas que 
passam pela UFPE, atraso nas bolsas. 

 Estudante 3 A falta de articulação entre os professores, os alunos, as lideranças, 
articulação para a participação; falhas de comunicação entre os 
professores, desencontro em alguns pontos; e as faltas dos alunos 
também dificultaram. 

 Estudante 4 As pessoas mudavam muito de ideia (coordenação); falta de 
informações suficientes; e falta de comunicação dentro da estrutura da 
URB. 

 Professora 1 Reformular os objetivos iniciais por causa da falta de respaldo político, 
ou por falta de mudança na estrutura política, que não dá a dimensão e 
valor que o PREZEIS deveria ter; falta de infraestrutura de veículos, de 
acesso aos dados; limitações dos professores e alunos por terem 
muitas outras atividades; objetivo muito maior do que eles mesmos 
podiam dar conta; processo de desestruturação do PREZEIS; 
burocracia interna da UFPE para pagar as bolsas para os alunos e a 
própria incapacidade dos professores de superar as dificuldades da 
burocracia; e a doença e morte de De La Mora foi um obstáculo 
intransponível. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019 

 
 
Constata-se que, de forma geral, as principais dificuldades foram: (i) a falta de vontade 

e investimento político do poder público no PREZEIS, acarretando a desestruturação exposta, 
falta de transporte e de acesso a dados; (ii) o atual funcionamento do PREZEIS; (iii) falta de 
articulação e alinhamento dos principais atores; (iv) a falta de engajamento das lideranças 
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Liderança 3 As dificuldades foram as vindas dos estudantes na comunidade; a falta 
de divulgação do Convênio para as comunidades; falta de união das 
lideranças para se juntar e ajudar as ZEIS que precisam; e prefeito não 
faz as obras nas comunidades que prometeu.  

Liderança 4 A falta de contato do Convênio com a comunidade, principalmente da 
pessoa que ficou de acompanhar a comunidade. 

Liderança 5 A falta de transporte; falta de suporte e vontade política do poder 
público; falta de comprometimento das lideranças. 

UFPE Estudante 1 Problemas de articulação; disponibilidade dos equipamentos da UFPE; 
disponibilização de estúdio; a coordenação do PREZEIS ter 
expectativas diferentes da CIAPA quanto a finalização do processo e a 
falta de alinhamento entre os atores; falta de transporte e precariedade 
do serviço disponibilizado pelo URB; falta de segurança para gravar 
nas comunidades; e problemas internos de disponibilidade e 
comprometimento dos alunos de Jornalismo. 

 Estudante 2 Pouco tempo de registros das imagens e etc.; a locomoção foi um 
problema muito grande, para se deslocar com equipamentos caros da 
UFPE, em 16 locações diferentes, o transporte da URB nunca deu 
certo; e as questões burocráticas de como receber as bolsas que 
passam pela UFPE, atraso nas bolsas. 

 Estudante 3 A falta de articulação entre os professores, os alunos, as lideranças, 
articulação para a participação; falhas de comunicação entre os 
professores, desencontro em alguns pontos; e as faltas dos alunos 
também dificultaram. 

 Estudante 4 As pessoas mudavam muito de ideia (coordenação); falta de 
informações suficientes; e falta de comunicação dentro da estrutura da 
URB. 

 Professora 1 Reformular os objetivos iniciais por causa da falta de respaldo político, 
ou por falta de mudança na estrutura política, que não dá a dimensão e 
valor que o PREZEIS deveria ter; falta de infraestrutura de veículos, de 
acesso aos dados; limitações dos professores e alunos por terem 
muitas outras atividades; objetivo muito maior do que eles mesmos 
podiam dar conta; processo de desestruturação do PREZEIS; 
burocracia interna da UFPE para pagar as bolsas para os alunos e a 
própria incapacidade dos professores de superar as dificuldades da 
burocracia; e a doença e morte de De La Mora foi um obstáculo 
intransponível. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019 

 
 
Constata-se que, de forma geral, as principais dificuldades foram: (i) a falta de vontade 

e investimento político do poder público no PREZEIS, acarretando a desestruturação exposta, 
falta de transporte e de acesso a dados; (ii) o atual funcionamento do PREZEIS; (iii) falta de 
articulação e alinhamento dos principais atores; (iv) a falta de engajamento das lideranças 
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comunitárias; falta de disponibilidade dos equipamentos e serviços da UFPE, bem como a 
burocracia interna da mesma; e as limitações de tempo dos professores e alunos da UFPE 
para se dedicarem a extensão universitária. 

Quando questionados sobre o que poderiam ter feito para superar os obstáculos, a 
maior parte dos atores indicam ter feito o que estava ao seu alcance dentro do contexto. No 
entanto, alguns deram encaminhamentos de atitudes diferentes que poderiam ter tido: 
 

A Diretoria de Habitação deveria ter ou querer ter interferido mais. A SEGOV 
que dá o tom das questões/relações com as lideranças e por isso Norah ficou 
impedida politicamente de interferir, pois transformar/interferir no PREZEIS 
hoje é uma questão política (Assessora URB, 2019). 

[...] tentando unir forças e lutando pela reestruturação do PREZEIS, [...] 
algumas questões burocráticas do poder público estão sendo administradas. 
[...] O segmento popular deveria acreditar mais, participar mais, dar 
credibilidade à coordenação, pressionar o poder público, lutar e reivindicar 
(Liderança 5, 2019). 

Os alunos poderiam ter sido mais ativos, no fim poucos alunos participam 
efetivamente, das reuniões, das reuniões na área, [...] poderiam ter 
contribuído mais se tivessem sido mais presentes, como as supervisoras do 
mestrado que trabalhavam mais efetivamente (Estudante 3, 2019). 

Fizemos o que podíamos ter feito dentro do contexto todo. [...] procuramos 
garantir que o processo fosse participativo e que o PREZEIS e a coordenação 
fossem sempre os demandantes, [...] apesar de ter sido os professores a 
provocar o Convênio. [...] procuramos amenizar os conflitos que surgiram 
(Professora 1, 2019). 

 
Impressões finais 

 
Dentro dos grupos de participantes, algumas pessoas em papel de coordenação 

participaram mais ativamente das discussões e das deliberações que outras. Essa diferença 
de participação no processo é decisiva na satisfação ou descontentamento com os resultados, 
refletidos nas impressões finais. Em relação aos servidores da URB, os técnicos sociais das 
COMULs se sentem apartados das informações e decisões, acreditam que o convênio não foi 
finalizado, e dizem não saber ao certo o que foi entregue como produto: “Eles começaram, 
mas não concluíram. A gente não sabia se ia ter ou se ia não ter, e de repente...eu pelo menos 
fui surpreendida, ‘cadê o pessoal? ’ [...]. O convênio que não foi concluído, a gente não pode 
avaliar” (Técnica social 1, 2019). Já a servidora da URB com papel de coordenação pensa 
que o convênio se desenvolveu da forma que podia e que a capacidade da universidade é de 
contribuir para as transformações através das reflexões, denotando uma aceitação maior em 
relação ao que foi produzido: 
 

[...] a gente foi como podia e foi bom ir transformando o objeto do convênio 
[...]. É muito difícil incrementar uma estrutura que a gente [poder público] não 
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quis incrementar. Que poder vocês [universidade] têm de transformar? As 
transformações que vocês podem ter trazido são as reflexões que a gente fez 
em face dessa estrutura que está aí do mesmo jeitinho (Assessora URB, 
2019). 

 
De forma similar, o representante da coordenação do PREZEIS acredita que o 

convênio atingiu em partes seus objetivos, possuindo um discurso mais favorável aos 
resultados do que as outras lideranças das COMULs. Esses últimos relatam uma falta de 
entendimento sobre os objetivos e costumam não associar algumas das atividades realizadas 
entre 2017 e 2019 como parte do convênio, o que por consequência compromete as 
impressões finais, já que os mesmos não sabem direito o que esperar. Ainda por parte das 
lideranças, existe uma crítica forte sobre a pouca presença dos demais atores nas 
comunidades e sobre o tipo de atividade realizada, uma vez que os mesmos esperam ações 
de ordem mais concreta e material para suas comunidades, então aqui o argumento de que 
o convênio levanta reflexões e teorias é insuficiente. 
 

Eu não entendi, esse convênio veio para somar em obras? Qual a atitude do 
convênio, o que ele significa para o PREZEIS? Mesmo tendo as reuniões, 
falamos sobre esse convênio, mas não dá para entender porque na verdade 
a gente não vê ação. (Liderança 2, 2019). 

Teve falta de contato do convênio com a comunidade [...]. Eu avalio que [o 
convênio] seja de grande importância, mas precisa ser mais atuante nas 
áreas (Liderança 4, 2019). 

 
Em relação aos atores vinculados à UFPE, de forma geral avaliam que: (i) a 

experiência teve muitos obstáculos e atropelos, alguns internos e outros externos ao 
convênio; o objetivo de fortalecimento da estrutura operacional do PREZEIS em si não foi 
atingido; os resultados do objetivo de divulgação do PREZEIS foram mais satisfatórios; e os 
alunos apresentam uma perspectiva reflexiva positiva sobre sua experiência pessoal com a 
extensão - especialmente pelos encontros proporcionados entre os alunos e as pessoas e as 
comunidades 4:  

  
Primeiro, tem um trabalho que não é do convênio, que é do PREZEIS de 
articulação das comunidades, de reativar a compreensão sobre a importância 
do PREZEIS, que a gente pode tentar ajudar através dos vídeos, por exemplo 
[...], mas é um problema deles em si, das comunidades, acho que não cabe 
à universidade esse papel. [...] acaba atrapalhando todo o fluxo do trabalho, 
porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo direito. [...] 

[É importante] pensar em metas menores que pudessem ser concluídas, ao 
invés de tentar dar conta de todas as comunidades quando o ideal fica muito 
distante do que você tem como objetivo” (Estudante 1, 2019). 

[O convênio] fez a gente se aprofundar nesse debate. No meu caso mesmo 
eu descobri que toda a vida em Recife eu morei em ZEIS e nunca soube [...] 

                                                
4O contato com a comunidade de Caranguejo Tabaiares gerou a proposta de desdobramentos em outro projeto 
de cinema e educação e o documentário será o Trabalho de Conclusão de Curso de um dos alunos participantes.  



121

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

quis incrementar. Que poder vocês [universidade] têm de transformar? As 
transformações que vocês podem ter trazido são as reflexões que a gente fez 
em face dessa estrutura que está aí do mesmo jeitinho (Assessora URB, 
2019). 

 
De forma similar, o representante da coordenação do PREZEIS acredita que o 

convênio atingiu em partes seus objetivos, possuindo um discurso mais favorável aos 
resultados do que as outras lideranças das COMULs. Esses últimos relatam uma falta de 
entendimento sobre os objetivos e costumam não associar algumas das atividades realizadas 
entre 2017 e 2019 como parte do convênio, o que por consequência compromete as 
impressões finais, já que os mesmos não sabem direito o que esperar. Ainda por parte das 
lideranças, existe uma crítica forte sobre a pouca presença dos demais atores nas 
comunidades e sobre o tipo de atividade realizada, uma vez que os mesmos esperam ações 
de ordem mais concreta e material para suas comunidades, então aqui o argumento de que 
o convênio levanta reflexões e teorias é insuficiente. 
 

Eu não entendi, esse convênio veio para somar em obras? Qual a atitude do 
convênio, o que ele significa para o PREZEIS? Mesmo tendo as reuniões, 
falamos sobre esse convênio, mas não dá para entender porque na verdade 
a gente não vê ação. (Liderança 2, 2019). 

Teve falta de contato do convênio com a comunidade [...]. Eu avalio que [o 
convênio] seja de grande importância, mas precisa ser mais atuante nas 
áreas (Liderança 4, 2019). 

 
Em relação aos atores vinculados à UFPE, de forma geral avaliam que: (i) a 

experiência teve muitos obstáculos e atropelos, alguns internos e outros externos ao 
convênio; o objetivo de fortalecimento da estrutura operacional do PREZEIS em si não foi 
atingido; os resultados do objetivo de divulgação do PREZEIS foram mais satisfatórios; e os 
alunos apresentam uma perspectiva reflexiva positiva sobre sua experiência pessoal com a 
extensão - especialmente pelos encontros proporcionados entre os alunos e as pessoas e as 
comunidades 4:  

  
Primeiro, tem um trabalho que não é do convênio, que é do PREZEIS de 
articulação das comunidades, de reativar a compreensão sobre a importância 
do PREZEIS, que a gente pode tentar ajudar através dos vídeos, por exemplo 
[...], mas é um problema deles em si, das comunidades, acho que não cabe 
à universidade esse papel. [...] acaba atrapalhando todo o fluxo do trabalho, 
porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo direito. [...] 

[É importante] pensar em metas menores que pudessem ser concluídas, ao 
invés de tentar dar conta de todas as comunidades quando o ideal fica muito 
distante do que você tem como objetivo” (Estudante 1, 2019). 

[O convênio] fez a gente se aprofundar nesse debate. No meu caso mesmo 
eu descobri que toda a vida em Recife eu morei em ZEIS e nunca soube [...] 

                                                
4O contato com a comunidade de Caranguejo Tabaiares gerou a proposta de desdobramentos em outro projeto 
de cinema e educação e o documentário será o Trabalho de Conclusão de Curso de um dos alunos participantes.  
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[além disso] ele tem aproximado a universidade dos espaços urbanos da 
cidade (Estudante 2, 2019). 

Não sei se para fortalecer, mas [o convênio] foi muito bom para informar as 
novas lideranças para que eles soubessem o que era o PREZEIS. [...]. Foi 
muito interessante por conta do contato que eu tive com as pessoas. Eu acho 
que na graduação a gente tá muito preso ao que os professores falam, e com 
essa pesquisa de extensão a gente vê a realidade (Estudante 3, 2019). 

 
Considerações Finais 
 

O caráter participativo na elaboração e na decisão das atividades trouxe uma riqueza 
de conflitos para o processo. Contudo, o diálogo fomentado entre os atores envolvidos 
também apresentou ruídos, comprometendo os resultados concretos e as percepções dos 
participantes, de maneira que as dificuldades de comunicação e de troca de informações 
estão relatadas desde os momentos iniciais, com as expectativas sobre o Convênio, até os 
momentos finais de entrega dos produtos. 

Identifica-se um entendimento disperso e pouco apurado sobre os objetivos iniciais em 
grande parte das percepções dos atores, associado a grandes expectativas as quais giram 
em torno de suprir as faltas da estrutura do poder público e relação ao PREZEIS enquanto 
instrumento de gestão urbana. 

Sobre o desenvolvimento das atividades, os principais resultados positivos alcançados 
pelo Convênio na opinião dos entrevistados foram: (i) a proposta de ampliação das ZEIS no 
plano diretor da cidade; (ii) os estímulos promovidos ao funcionamento das COMULs; (iii) 
divulgação dos trabalhos do PREZEIS; (iv) e contribuições pessoais e profissionais (encontro 
dos alunos com as comunidades e atores do poder público, formação/capacitação 
interdisciplinar em habitat). 

Já em relação aos principais obstáculos identificados, os mesmos envolvem as três 
instituições inseridas nos processos e correspondem: (i) às limitações políticas e estruturantes 
do poder público local na URB e no PREZEIS, acarretando a desestruturação exposta, desde 
falta de transporte ao acesso a dados; (ii) ao atual funcionamento da gestão do PREZEIS; (iii) 
aos ruídos na articulação e no alinhamento dos principais atores; (iv) à falta de engajamento 
das lideranças comunitárias; (v) à falta de disponibilidade dos equipamentos e serviços da 
UFPE, bem como a burocracia interna da mesma; e (vi) às limitações de tempo dos 
professores e alunos da UFPE para se dedicarem a extensão universitária. Imprescindível 
não lembrar, ainda, o legado do professor Luis de La Mora (in memoriam) e a falta depois de 
sua partida, de modo que sua presença é lembrada pelas falas de diversos atores. 

As impressões finais refletem as frustrações frente aos desafios com relação ao 
principal objetivo de fortalecimento da estrutura operacional do PREZEIS, mas também 
revelam que os resultados do objetivo de divulgação do PREZEIS foram mais satisfatórios (os 
principais produtos de divulgação ainda não foram disseminados, então as potencialidades 
dos impactos ainda estão em aberto) e que a experiência de extensão trouxe uma série 
reflexões positivas, especialmente para os alunos de graduação e pós-graduação. 

Ainda que muitas das percepções se deem em cima de frustrações, a maior parte dos 
atores concorda com o potencial que existe nos espaços abertos pelo Convênio, bem como 
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na perspectiva positiva de sua continuidade, ao aprender e evoluir com as dificuldades a fim 
de promover melhorias na atuação como assistência técnica. 
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Eixo A: 25 anos da Rede ULACAV, reflexões sobre avanços e retrocessos paraumaformação/capacitação 
interdisciplinar emhabitat. 

Resumen: Después de 30 años, elPlan de Regularización de las Zonas Especiales de Interés Social 
(PREZEIS) de Recife se enfrenta a una encrucijada: continuar existiendo, como fue institucionalizado, 
resistiendo las presiones para su transformación; o reinventarse adaptándose a un contexto cada vez 
más hostil al ejercicio de los derechos sociales y a laparticipación popular en la conducción de la 
Política de Vivienda de Interés Social Municipal (PMHIS). Históricamente presente en todo el proceso 
de concepción, implementación y gestión de PREZEIS, el Programa de Postgrado en Desarrollo 
Urbano de la Universidad Federal de Pernambuco ha sido un socio constante de las representaciones 
del movimiento popular en este organismo. En 2017, laComunidad de Acción Interdisciplinaria, 
Investigación y Aprendizaje (CIAPA) fue convocada por la Coordinación del Foro PREZEIS para 
renovar este apoyo, a través de una demanda de "Fortalecimiento Institucional de PREZEIS" 
enlasacciones de regularizacióndelsuelo yurbanización. Esta solicitudoriginó un acuerdo entre UFPE 
y laAutarquíade Urbanización de Recife (URB-Recife, autoridade municipal que administra PREZEIS). 
Lasactividades, de carácter participativo, incluyerontalleres colaborativos de capacitación y evaluación 
que revelaron el hecho de que, en lugar de los proyectos de regularización de ZEIS, el Sistema 
PREZEIS necesitaba (re) organizarse para abordar los cambios en los marcos normativos del 
ordenamiento territorial de laregión, acción que se viene desarrollando desde 2018conlarevisióndel 
Plan Maestro y su legislación complementaria. A lo largo del trabajo, se concluyó que las estrategias 
para la permanencia de PREZEIS deberían desarrollarse en dos frentes de acción: la renovación y 
adecuación de los mecanismos operativos de PREZEIS; y la inclusión de los intereses de este 
organismo en el proceso de revisión del Plan Maestro de Recife. Como tema principal enlos debates y 
propuestas,la lucha por la conquista del derecho a laciudadasí como lopropone David Harvey. La 
concepción de fortalecimiento presupone el protagonismo de los representantes del segmento 
popular en PREZEIS en los espacios políticos e institucionales. El artículo buscaaclarar lanaturaleza 
de lare-invención de PREZEIS, en un movimiento de renovación interna (política, técnica, funcional) 
concomitante a la lucha por el papel principal enlaconducción de PMHIS. En este contexto, reflexiona 
sobre el papel de la extensión universitaria como facilitador de este movimiento y sus repercusiones 
en el ejercicio del Derecho a la Ciudad. 
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Regularizacióndelsuelo yurbanización. 

Resumo: Aos 30 anos de existência, o Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse 
Social (PREZEIS) do Recife vê-se diante de uma encruzilhada: seguir existindo, conforme foi 
institucionalizado, resistindo às pressões por sua transformação; ou reinventar-se, adaptando-se a um 
contexto progressivamente hostil ao exercício dos direitos sociais e à participação popular na 
condução da Política Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS). Historicamente presente 
ao longo do processo de concepção, implantação e gestão do PREZEIS, o Programa de Pós-
graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco tem sido um 
parceiro constante das representações do movimento popular nessa instância. Em 2017, a 
Comunidade Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e Aprendizagem (CIAPA) foi chamada pela 
Coordenação do Fórum do PREZEIS a renovar esse apoio, através de uma demanda para 
“Fortalecimento Institucional do PREZEIS” em ações de Regularização Urbanística e Fundiária. Essa 
solicitação originou um Convênio entre a UFPE e a Autarquia de Urbanização do Recife (URB-Recife, 
que gerencia o PREZEIS no âmbito da Prefeitura da Cidade do Recife). De natureza participativa, as 
atividades incluíam oficinas de formação e avaliação colaborativa que trouxeram à tona o fato de que, 
mais que projetos de regularização de ZEIS, o Sistema PREZEIS necessitava se (re)organizar para 
enfrentar as mudanças dos quadros normativos do ordenamento territorial da cidade, em curso desde 
2018 com a revisão do Plano Diretor e sua legislação complementar. Ao longo do trabalho, concluiu-
se que as estratégias para permanência do PREZEIS deveriam se desenvolver em duas frentes de 
ação: a renovação e adequação dos mecanismos de funcionamento do PREZEIS; e a inserção dos 
interesses desta instância no processo de revisão do Plano Diretor do Recife. Como questão na raiz 
dos debates e propostas, encontra-se a luta pela conquista do Direito à Cidade, tal como preconizada 
por David Harvey. A concepção do fortalecimento pressupõe o protagonismo dos representantes do 
segmento popular no PREZEIS nos espaços político-institucionais. O artigo pretende esclarecer a 
natureza da (re) invenção do PREZEIS, num movimento de renovação interna (política, técnica, 
funcional) concomitante à luta pelo protagonismo na condução da PMHIS. Nesse bojo, é importante 
refletir sobre o papel da extensão universitária como facilitador desse movimento e suas 
repercussões sobre o exercício do Direito à Cidade. 

Palavras-Chave: PREZEIS | Extensão universitária | Direito à cidade | Participação Social | 
Regularização fundiária e urbanística. 

 

Abstract: After 30 years, the Plan of Regularization of the Special Zones of Social Interest (PREZEIS) 
in Recife faces a crossroads: to continue existing, as it was institutionalized, resisting the pressures for 
its transformation; or reinvent itself, adapting itself to a context progressively hostile to the exercise of 
social rights and popular participation on the Municipal Social Interest Housing Policy (MSIHP). 
Historically present throughout the process of conception, implementation and management of 
PREZEIS, the Postgraduate Program in Urban Development of the Federal University of Pernambuco 
(MDU) has been a constant partner of the popular movement in this organization. In 2017, the 
Interdisciplinary Action, Research and Learning Community (CIAPA) was called by the PREZEIS 
Forum Coordination to renew this support, through a demand for “PREZEIS Institutional 
Strengthening” in Urban and Land Regularization actions. This request originated an agreement 
between UFPE and the Recife Urbanization Autarchy (URB-Recife, which manages PREZEIS within 
the Recife City Hall). The participatory activities included collaborative training and evaluation 
workshops that brought to light the fact that, rather than ZEIS regularization projects, the PREZEIS 
System needed to (re) organize to promote changes in the normative frameworks of the territorial 
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planification, including the revision of the Master Plan and its complementary legislation. The work 
results showed that the strategies for permanence of PREZEIS should be developed in two major 
action axes: the renewal and adequacy of the operating mechanisms of PREZEIS; and the inclusion of 
the interests of this body in the revision process of the Recife Master Plan. The debates and proposals 
highlighted as an key issue the struggle for the conquest of the Right to the City, as advocated by 
David Harvey. The conception of strengthening presupposes the protagonism of representatives of the 
popular segment in PREZEIS in the political and institutional spaces. The article aims to clarify the 
nature of the (re) invention of PREZEIS, in a movement of internal renewal (political, technical, 
functional) concomitant to the struggle for the leading role in the conduct of MSIHP. In this context, it is 
important to reflect on the role of university extension as a facilitator of this movement and its 
repercussions on the exercise of the Right to the City. 

Keywords: PREZEIS | Universitary extension | Right to the city | Social Participation | Urban land and 
regularization. 
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Fortalecimento institucional do PREZEIS: a Extensão Universitária como veículo de 
uma reinvenção da luta pelo Direito à Cidade  

Fabiano DINIZ, Danielle ROCHA, Ronald VASCONCELOS. 

. 

Introdução 

A cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, abriga hoje cerca de 1,5 
milhão de habitantes e é o polo de uma região metropolitana com população de mais de 4 
milhões de pessoas, espalhadas por 14 municípios. Situada na região Nordeste do Brasil, 
com uma superfície de 2.774 km², concentra 42% da população metropolitana, sendo uma 
das dez cidades mais populosas do Brasil (PNUD et al., 2014). A Região Metropolitana do 
Recife (RMR), com 97%de população urbana, é uma das cinco maiores do país. 

Hoje, a partir da sede, o Recife, os municípios metropolitanos conformam um 
contínuo de espaços urbanizados e fazem desta uma metrópole singular, cujas 
características são delineadas por Bitoun et al. (2018). Ainda que exerça influência sobre um 
vasto território regional no Nordeste, com 18 milhões de habitantes e mais de 267.000 km² 
(IBGE, 2013), a RMR é uma metrópole “periférica” em relação àquelas do Sul e Sudeste. 
Incapaz de assumir plenamente as funções de uma metrópole, ela é “incompleta”, por não 
oferecer uma gama de bens e serviços superiores, equivalente à das aglomerações do país 
de tamanho superior ou comparável. Ela é também uma metrópole “desigual”, com um alto 
grau de fragmentação urbana (CARRIÈRE e HOCHART, 2016), resultado da grande 
distância social entre as pessoas com rendimentos muito elevados e as mais pobres, que 
ocupam as favelas da cidade. 

A organização socioespacial metropolitana é produto de condicionantes físicos e 
sociais caracterizados por um elevado nível de pobreza, com três quartos da população 
economicamente ativa recebendo menos do que um salário mínimo (R$ 998,00), e quase 
40% das famílias vivendo abaixo da linha da pobreza, com uma renda per capita inferior a 
R$ 247,45 (IBGE, 2010). 

No nível municipal, as áreas ocupadas pela população mais pobre no Recife 
combinam precariedade social e alto grau de exposição a riscos ambientais, o que contribui 
para o fato do Recife integrar a categoria de “hotspot” global, classificada em 16º lugar entre 
as cidades mais vulneráveis do mundo frente às mudanças climáticas (IV IPCC, UN-IPCC, 
2007). Essa vulnerabilidade se traduz também em indicadores de desigualdade 
socioambiental relacionadas ao profundo desequilíbrio do acesso de seus habitantes às 
condições essenciais de qualidade do habitat urbano. 

A designação dessas áreas pobres e precárias tem fortes variações ao longo do 
tempo, influenciada por vieses de interpretação e enfrentamento aos problemas associados 
à precariedade e ao risco. Cunhadas no bojo de ações orientadas por organismos de 
financiamento ao desenvolvimento, como o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD, braço do Banco Mundial) e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), os termos empregados revelam o entendimento predominante 
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combinam precariedade social e alto grau de exposição a riscos ambientais, o que contribui 
para o fato do Recife integrar a categoria de “hotspot” global, classificada em 16º lugar entre 
as cidades mais vulneráveis do mundo frente às mudanças climáticas (IV IPCC, UN-IPCC, 
2007). Essa vulnerabilidade se traduz também em indicadores de desigualdade 
socioambiental relacionadas ao profundo desequilíbrio do acesso de seus habitantes às 
condições essenciais de qualidade do habitat urbano. 

A designação dessas áreas pobres e precárias tem fortes variações ao longo do 
tempo, influenciada por vieses de interpretação e enfrentamento aos problemas associados 
à precariedade e ao risco. Cunhadas no bojo de ações orientadas por organismos de 
financiamento ao desenvolvimento, como o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD, braço do Banco Mundial) e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), os termos empregados revelam o entendimento predominante 
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acerca dessas áreas. Sejam elas denominadas invasões, assentamentos irregulares, 
ocupações espontâneas ou aglomerados subnormais e, mais recentemente, núcleos 
urbanos informais (cf. Lei nº 13.465/2017) e Comunidades de Interesse Social (SANEAR, 
2014), os assentamentos humanos pobres e precários são sempre vistos como áreas “à 
margem” daquela compreendida como a cidade “formal”, quase que como corpos estranhos 
no tecido das cidades. 

Tal “formalidade” deve ser aqui entendida como a garantia às condições essenciais 
de consolidação de um habitat urbano de qualidade: o acesso à terra urbana, sua legalidade 
em termos de propriedade fundiária e de respeito às leis urbanísticas; a oferta de 
infraestruturas urbanas, notadamente aquelas que garantem o saneamento básico, a 
circulação de pessoas, bens e mercadorias e a proteção contra riscos; a prestação de 
serviços urbanos, em especial os relacionados à moradia, à saúde, à educação, transportes, 
ao abastecimento, dentre outros. Não é difícil perceber que, deste ponto de vista, as cidades 
brasileiras, e o Recife em particular, se enquadram majoritariamente no perfil da 
“informalidade”, vistas as favelas e outras ocupações irregulares que marcam suas 
paisagens, tanto na periferia quanto nas áreas centrais. Apenas como ilustração, sabe-se 
que hoje o Brasil tem mais de 70% dos domicílios classificados como “autoconstruídos”. No 
Recife, 33% do território são ocupados por assentamentos pobres. 

A produção científica brasileira é rica em estudos, análises e ações que têm como 
foco compreender e enfrentar a natureza desigual e injusta – que se convencionou tratar 
como informal – da formação de nossas cidades. Nas produções acerca do tema, o 
tratamento dessas áreas como partes da cidade se modifica à medida que se esgota o 
poder intervencionista do Estado autoritário, no final do regime militar que se estendeu de 
1964 a 1985. Em meio a esse quadro, concebe-se um arcabouço jurídico-normativo que 
resulta na consolidação de figuras como as “Zonas Especiais de Interesse Social” (ZEIS) no 
zoneamento urbano, bem como os conceitos de “função social da cidade”, como sínteses do 
ideal de promoção da justiça social da inclusão dos assentamentos pobres e precários – e 
de seus moradores – ao tecido – e à vida – das cidades. 

No Recife, ao longo de trinta anos, esse enfrentamento se deu com base tanto na 
figura normativa das ZEIS, quanto na implantação do “Plano de Regularização das Zonas 
Especiais de Interesse Social do Recife” (PREZEIS), como instrumento e instância de 
gestão do processo de “formalização” dessas áreas na cidade. Se no início as conquistas 
representaram avanços julgados ousados, em contraste com as posturas dos poderes 
públicos no trato das favelas, em momentos mais recentes assiste-se a um arrefecimento do 
poder transformador do PREZEIS. As alterações por que passa a legislação urbanística 
local está no centro das preocupações, tendo em vista a luta pela valorização dos 
instrumentos das ZEIS e de sua regularização, pelo PREZEIS. 

A Universidade Federal de Pernambuco toma parte ativa nesse processo histórico – 
do nascedouro à maturidade – nos campos do ensino, pesquisa e, sobretudo, da extensão 
universitária, apoiando o segmento popular na condução da gestão do PREZEIS. Em 2007, 
esta “militância” passa a se concentrar na Comunidade Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e 
Aprendizagem (CIAPA), cátedra que se inscreve no Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Urbano da UFPE (MDU-UFPE) com foco na pesquisa, ensino e atuação 
em defesa da produção social do habitat. Em 2017, a CIAPA é chamada a renovar seu 
apoio ao segmento popular, através de um convênio para a prestação de serviços 
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associados a um projeto de Extensão Universitária. O objetivo era de fortalecer 
institucionalmente o PREZEIS para o cumprimento efetivo de suas atribuições e para que o 
sistema de gestão que o move garanta os direitos urbanos por ele perseguidos. 

Esse artigo busca sintetizar essa trajetória recente, lançando um questionamento 
quanto ao potencial das atividades extensionistas da UFPE na transformação das ações em 
prol do Direito à Cidade, como direito a um habitat urbano de qualidade e ao respeito à 
participação do protagonismo das camadas mais pobres da população na sua produção. 
 
1. Enfrentando a cidade “constrangida”: Caminhos da inclusividade 

 
Abordar o papel de uma comunidade extensionista como a CIAPA obriga-nos a 

situarem que plano se desenrola o embate às questões urbanas por ela privilegiadas, bem 
como sua natureza. O fundador da CIAPA, Luis de La Mora, mexicano radicado no Recife 
desde a década de 1970, possuía uma relação próxima com o então arcebispo Dom Helder 
Câmara e suas pastorais sociais, tendo participado ativamente do processo de luta pela 
democracia, de maneira mais ampla, e de defesa dos direitos sociais de comunidades 
pobres e excluídas, em especial. 

No contexto social e político de então, já na década de 1980, paradoxalmente essa 
luta seria revigorada, diante do quadro de escassez de recursos que limitaria a prática de 
intervenções urbanas dos poderes públicos para “erradicar” as favelas do território das 
cidades e “plantar” conjuntos habitacionais populares nas periferias mais distantes. Nesse 
momento, percebe-se uma inflexão significativa: a aceitação das áreas pobres e precárias 
como parte componente da cidade, expressão de uma modalidade de produção do espaço 
urbano antes desprezada, apesar de visível. Esse movimento se apresentava como fruto da 
luta pela reforma urbana, no seio da qual se conquistariam direitos à cidade como a 
consolidação desses assentamentos e sua regularização, tanto fundiária quanto urbanística. 

Em meio a tais transformações emergem iniciativas como a criação das ditas “Áreas 
Especiais de Interesse Sociais”, em capitais como o Recife e Belo Horizonte. Incorporadas 
na legislação que redefiniu o zoneamento urbano recifense, em 1983, essas áreas 
passariam a ser legalmente definidas e denominadas “Zonas Especiais de Interesse Social” 
(ZEIS, Lei nº 14.511/1983), ainda sob o governo de um prefeito “biônico” (não eleito, mas 
indicado pelo governo central), que recebeu a assessoria de alguns militantes de esquerda, 
opositores do regime autoritário. A partir dessa iniciativa, seria progressivamente 
conquistado maior espaço institucional para a incorporação das ZEIS no planejamento 
territorial local, com fins de sua regularização. 

Pode-se questionar a lógica factual que estabelece a noção do “Interesse Social”, 
afinal havia certa dualidade nesse “interesse”. Por parte dos movimentos sociais, existia o 
desejo concreto de conquista da moradia e do direito à terra urbana. Pelo lado da gestão 
pública, representante do poder instituído, autoritário e ilegítimo, via-se uma necessidade 
escondida sob um subterfúgio: o de distensionar a pressão social sobre o regime e garantir 
sua sobrevivência. Em vistas da luta por sua inclusão, há que se admitir o alcance notável 
das mudanças de postura em termos da visibilidade e amparo dado aos assentamentos 
pobres nas cidades brasileiras, tornado princípio constitucional em 1988. Em 1985, assiste-
se a uma mobilização inédita em termos de protagonismo das mudanças nas legislações 
urbanísticas no Recife: um grupo de movimentos sociais com raízes populares, com o apoio 
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técnico determinante de organizações não-governamentais e da igreja católica, lança um 
projeto de lei que instituiria o “Plano de Regularização das ZEIS do Recife” (PREZEIS, Lei nº 
14.945/1985, alterada em 1997 pela Lei nº 16.113). 

As experiências recifenses inspirariam outras semelhantes, país afora, além de 
servirem de base para a formulação da legislação nacional, tendo as ZEIS se tornado 
instrumentos chaves para promoção da reforma urbana, conforme regulamentaria o Estatuto 
da Cidade (cf. Lei nº 10.257/2001). O objetivo primordial de iniciativas de mesma natureza é 
promover a já mencionada “regularização”, entendida stricto sensu como meio para criar as 
condições de “formalidade” das áreas informais. O conceito de cidade (ou assentamento) 
formal se funda na oposição desta a uma outra que, como sua antípoda, situa-se no plano 
do não regular, ilegal, marginal... carregada de um significado negativo e indesejado. 

Dentre as variadas denominações empregadas para designá-las, destaca-se aquela 
que classifica os assentamentos pobres e precários como “ocupações espontâneas”. Ora, o 
emprego desse termo parece-nos inadequado, vista a natureza desigual e injusta do 
processo de produção social do espaço urbano das cidades brasileiras. Sem querer 
simplificar um fenômeno tão complexo, as favelas como expressão territorial da nossa 
sociedade trazem em si uma forte carga de negação de direitos, de opressão e de exclusão. 
O perfil social e econômico de seus habitantes ilustra fielmente o quadro nacional, como um 
condensado de carências e vulnerabilidades às quais as populações mais pobres estão 
expostas. Numa sociedade tão desigual e iníqua, ninguém ocupa “espontaneamente” tais 
áreas, sob risco de acidentes, sem acesso a infraestruturas e serviços urbanos básicos... 
seus ocupantes são “constrangidos” a ocupá-las, na ausência de outra opção. 

Em 2018, o Brasil contabilizava um déficit habitacional relativo de cerca de 6,4 
milhões moradias (9,3% do total), considerando situações de domicílios em que se 
encontrem habitação precária, coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel ou 
adensamento excessivo de moradores em imóveis alugados (FJP, 2018). No Recife, 
levanta-se em 2014 uma população de cerca de 825 mil habitantes abrigados em 
assentamentos pobres e precários, mais de 53% da sua população total (SANEAR, 2014). 
Visto sob esta perspectiva, o Recife ilustra o caso brasileiro, não podendo ser considerada 
uma cidade “formal”, posto que desde o berço e durante sua consolidação se percebea 
conjugação e a predominância de todos os elementos associados à “informalidade”. Isso 
posto, a cidade é um enorme território de “constrangimento” socioespacial. 

Cientes de que o grau de vulnerabilidade socioespacial compreende o nível de 
organização e distribuição das estruturas urbanas, bem como as ações de ordenamento 
territorial para tanto, podemos afirmar que essa “cidade constrangida” é fruto de uma lacuna 
no planejamento e gestão territorial local. Na ausência de outras iniciativas mais eficientes e 
efetivas para transformação dessa realidade, o PREZEIS segue sendo o instrumento mais 
forte para enfrentar o desafio de romper a lógica excludente e desigual de produção do 
espaço e de acesso a direitos urbanos essenciais no Recife. 

Entretanto, após 30 anos de existência, os resultados alcançados pelo PREZEIS 
foram aquém das expectativas. O objetivo maior de regularizar as ZEIS em termos 
urbanísticos e fundiários foi concluído parcialmente em algumas das 74 existentes, a 
exemplo de Coelhos, Coronel Fabriciano, Greve Geral, Vila União, Vila do Vintém, Entra 
Apulso, Afogados e João de Barros, sendo que esta última teve iniciado o processo de 
legalização da posse da terra apenas em 2019. Nesse ínterim, por um lado surge a figura 
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das Comunidades de Interesse Social (CIS), que abrange todas as áreas pobres e carentes 
de infraestruturas e urbanas da cidade, ampliando o leque de áreas a serem tratadas para 
os mesmos fins do PREZEIS. Por outro lado, a revisão dos instrumentos normativos do 
ordenamento territorial do Recife se faz com celeridade maior que a desejável, para um 
processo que se obriga ser participativo, e traz em seu bojo propostas dos segmentos 
imobiliário e da construção civil para que não se criem novas ZEIS, reduza-se o número das 
já existentes... em meio a um quadro nacional de restrição ou extinção de direitos sociais. 

Na conjunção desses intervenientes, emerge um contexto que se apresenta tanto 
como uma ameaça – de perda de conquistas históricas –, quanto como uma oportunidade – 
de possibilitar a proteção e conquista de direitos de um número maior de áreas pobres. 
Hoje, o PREZEIS se vê diante de uma encruzilhada: seguir existindo como foi criado, 
atuando de modo limitado, mas resistindo às pressões por sua transformação; ou reinventar-
se, adaptando-se a um contexto hostil ao exercício dos direitos sociais e à participação 
popular na condução da Política Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS). A 
conquista central a ser garantida é a do princípio da inclusão das ZEIS à cidade formal, 
como resultado da luta e conquista pelo Direito à Cidade (HARVEY, 2012). 
 
2. Fortalecimento do Prezeis: Desenho da experiência extensionista 

 
O MDU-UFPE tem sido um parceiro constante das representações do movimento 

popular nessa instância, estando presente ao longo do processo de concepção, implantação 
e gestão do PREZEIS. Com assento no Fórum do PREZEIS, instância democrática de 
gestão do plano de regularização, a UFPE é representada desde 2007 por membros da 
CIAPA. Em 2017, a Coordenação do Fórum do PREZEIS lança à Comunidade uma 
demanda específica: prover o suporte necessário para soerguer o “Sistema PREZEIS” e 
fortalecer suas ações no âmbito técnico-operacional e político-administrativo da 
Regularização Urbanística e Fundiária. 

Tendo de atender a essa demanda como objetivo central, firmou-se um Convênio 
entre a UFPE e a Autarquia de Urbanização do Recife (URB-Recife, que gerencia o 
PREZEIS no âmbito da Prefeitura da Cidade do Recife). De natureza participativa, as 
atividades foram concebidas e pré-pactuadas envolvendo quatro objetivos específicos 
inicias: i) elaboração de diagnósticos e propostas sobre o modelo de gestão do PREZEIS; ii) 
construção de metodologia para regularização fundiária e urbanística de ZEIS; iii) 
elaboração de planos diretores urbanísticos e de regularização fundiária de ZEIS; iv) 
formação e qualificação de lideranças e representantes das ZEIS nas respectivas 
Comissões de Urbanização de Urbanização e Legalização da Posse da Terra (COMULs), e 
de técnicos municipais alocados na execução do PREZEIS. Nota-se, no escopo do 
convênio, o privilégio dado às questões de ordem urbanística, focadas na concepção e 
execução de planos urbanísticos. 

Tendo como referência esse desenho preliminar, promoveu-se o debate com 
participação das várias representações (dos segmentos popular e da gestão municipal, 
sobretudo) que participam do Fórum. Desses debates, sobressai uma compreensão mais 
nítida dos problemas de fundo, que deslocam o interesse dos planos e projetos de 
urbanização e legalização da terra e o direcionam a estrutura e funcionamento do PREZEIS 
em si, bem como seus resultados. Nesse momento, passa a se consolidar a compreensão 
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do Plano de Regularização das ZEIS (PREZEIS) como um “Sistema”, como delineado por 
Dela Mora (2015, cf. Imagem 2), que torna mais “dinâmico” o entendimento mais rígido do 
seu desenho de governança (Imagem 1), esquematizado por Moraes e Miranda (2015). 

Imagem 1: Instâncias de planejamento e gestão (integração institucional). 

 
Fonte: Moraes e Miranda, 2015. 
 
A Imagem 1 nos apresenta a imbricação entre os ambientes internos e externos do 

Sistema PREZEIS, explicitando as articulações por nível hierárquico-funcional desses entre 
si e com o ambiente externo representado pelo espaço do poder executivo municipal e seu 
organismo gestor do PREZEIS, a URB-Recife. No plano ideal sugerido pelo esquema acima, 
destaca-se no encontro desses espaços de gestão a necessária aproximação das Câmaras 
Técnicas do PREZEIS e as já extintas Divisões de Regularização Fundiária, de Gestão de 
ZEIS e de Urbanização de ZEIS, como espaço de coordenação das ações de regularização. 

Já na Imagem 2 temos uma perspectiva mais apurada das “engrenagens” postas em 
movimento. Ali, percebemos mais claramente que o lugar do PREZEIS no planejamento 
urbano municipal deve ser ocupado com vistas ao alcance de realizações concretas que 
beneficiem o segmento popular, representando os movimentos sociais pelo direito à cidade. 
Para isso, seria necessária uma inserção maior do ponto de vista institucional, ocupando 
espaços deliberativos de políticas públicas urbanas. Isso já se tendo em mente o contexto 
de um enfrentamento de interesses opostos à inclusão das ZEIS à cidade, no âmbito da 
revisão do Plano Diretor e suas legislações complementares. 
 

Imagem 2: Diagrama de articulação das engrenagens do sistema PREZEIS. 

 
Fonte: Luís De la Mora, CIAPA, 2015. 
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Outro aspecto relevante: a transformação da URB-Recife em uma autarquia traz 
consigo um rearranjo também no plano organizacional. Reduz-se a estrutura de apoio à 
gestão do PREZEIS a uma Diretoria, de Habitação (a DIRHAB), e duas Gerências Setoriais 
(Social de Áreas ZEIS e de Regularização Fundiária), além de uma terceira voltada 
indiretamente à questão setorial da PMHIS (a Gerência Setorial de Urbanização de CIS). 
Caracteriza-se, ainda que de modo inicial, mas objetivo, a pouca eficiência da sistemática 
operacional do arranjo de planejamento e gestão desse sistema, em todos os seus níveis e 
instâncias. Isso levaria a uma redefinição do Plano de Trabalho e seus objetivos, centrada 
em dois eixos do fortalecimento do Sistema PREZEIS (Imagem 3): i) no âmbito interno, com 
a otimização de seu funcionamento; ii) no plano externo, com sua inserção no sistema de 
ordenamento territorial e seu protagonismo da revisão do Plano Diretor da Cidade. 

 
Imagem 3: Eixos para fortalecimento do PREZEIS. 
 

 
 
Fonte: CIAPA, 2018. 
 
Outro aspecto salta aos olhos dos participantes do processo: a oportunidade 

representada pelas Comunidades de Interesse Social (CIS) e as informações levantadas 
pelos estudos realizados para elaboração do “Atlas das Infraestruturas Públicas em 
Comunidades de Interesse Social do Recife” (SANEAR, 2014). Produzido cerca de quatro 
anos antes do início dos trabalhos de Extensão Universitária, o banco de dados das CIS 
ainda era subutilizado, guardado para uso interno da administração local, sem favorecer seu 
uso para outros fins. Isso foi percebido e os trabalhos passaram a contar (ainda que de 
modo restrito, com acesso controlado) com essas informações. 

Esse movimento inicial já trazia como pano de fundo a percepção clara da 
importância do PREZEIS para consolidar o habitat oriundo da produção social do espaço 
urbano com o nível de qualidade compatível ao real exercício do Direito à Cidade. Essa 
lógica deu forma ao desenho das linhas de ação (que ainda seriam ajustadas) postas em 
prática, seus objetivos e metodologia, como resumido no Quadro 1. 
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Quadro 1: Quadro síntese de diretrizes para as Oficinas. 
 

Análise coletiva Diretrizes de ação Princípios guias Metodologia | Ações 
População está mal 
informada sobre o 
PREZEIS. 

CIAPA-UFPE não deve 
assumir liderança no 
processo. 

Formação, capacitação 
e planejamento de 
cunho participativo. 

Realização de Oficinas 
de planejamento, 
gestão e política. 

Representantes das 
ZEIS e técnicos têm 
formação inadequada. 

Formação deve ser de 
natureza operativa, não 
“escolástica” e formal. 

Postura estratégica 
para conquista da 
regularização. 

Qualificação da 
participação do 
PREZEIS na revisão 
da legislação urbana. 

Representantes das 
ZEIS e técnicos 
desconhecem seu 
papel. 

Formação deve ser 
“dialogada”, a partir 
das experiências de 
representantes e 
técnicos. 

Ocupação qualificada 
de espaços político-
institucionais para 
deliberar rumos da 
PMHIS. 

Identificação de 
parceiros e articulação 
político-administrativa 
para potencializar 
papel do PREZEIS. 

Coordenação do 
PREZEIS precisa de 
apoio e respaldo de 
representantes e 
técnicos. 

Preparação da atuação 
de representantes e 
técnicos deve se iniciar 
no nível das COMULs 

Operação prática de 
iniciativas para 
conquistas imediatas 
na regularização. 

Ampliação de ZEIS e 
CIS. 
Criação de novas 
ZEIS. 

 
Fonte: CIAPA, 2018. 

 
3. Favorecendo reflexões: Operação da extensão universitária 
 

Tendo sido ajustado o desenho do convênio, suas atividades foram rearranjadas, 
tendo sido traçados três momentos fundamentais: i) o acompanhamento e análise das 
dinâmicas de operação das instâncias internas do Sistema (Coordenação, Fórum, Câmaras 
e COMULs); ii) o levantamento do potencial do Atlas de infraestruturas da CIS e seu 
Sistema de Informação Geográfica (SIG) como instrumento de planejamento do PREZEIS; 
iii) a realização de Oficinas de formação, avaliação e planejamento; iv) a definição de ações 
estratégicas frente à revisão da legislação urbanística. 

A primeira linha de ação trouxe à tona um panorama preocupante: essas instâncias 
não cumprem plenamente seus objetivos; parte considerável das atividades se resumem ao 
encaminhamento de demandas pontuais, sem uma perspectiva estratégica; seus membros 
carecem de formação para qualificarem sua atuação; o Sistema PREZEIS como um todo é 
como que “invisível” para a gestão local, que não leva em consideração sua relevância no 
debate e deliberação de aspectos centrais da PMHIS.Além disso, a logística disponível para 
realização das reuniões nas COMULs é muito precária. Acima de tudo, evidenciou-se uma 
baixa capilaridade do sistema de gestão em meio às comunidades ZEIS, que se reflete na 
pouca valorização do PREZEIS e a aceitação de ações pontuais, quase “assistencialistas”. 
Esses aspectos alimentaram as discussões nas Oficinas. 

A segunda linha se desenvolveu numa colaboração com a URB-Recife e a 
Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB), da qual resultou a identificação de 
potencial de que 241 das 545 Comunidades de Interesse Social (CIS) sejam regularizadas. 
Como estratégia, definiu-se que esse movimento se daria através da ampliação de 40 das 
ZEIS existentes, sendo 25delas selecionadas como prioritárias pelo fórum do PREZEIS, 
segundo 17 critérios (a maior parte deles voltados à resistência contra a pressão imobiliária 
e expulsão de ocupantes) pactuados com os membros do PREZEIS. Outras 15 deveriam 
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integrar nos seus limites CIS planas que estão contíguas a essas ZEIS consolidadas. Como 
resultado, da meta de 25 minutas de lei de ampliação ZEIS e CIS se alcançou um total de 
20, além da ampliação do perímetro da ZEIS Entra-Apulso e a criação de uma nova ZEIS, a 
do Pilar, numa área de Conservação do Patrimônio Cultural no centro da cidade. 

Na terceira linha de ação, teve lugar uma experiência rica de autocrítica dos 
membros do sistema e de reflexão mais aguçada acerca dos caminhos a seguir. Ela foi 
organizada em três momentos ou Módulos, ao longo de três semanas (Quadro 2, Imagens 6 
a 8). Ao todo, tomaram parte desse processo 92 representantes dos diversos segmentos do 
PREZEIS (61% dos inscritos), sendo em média 46 por Módulo (30% dos inscritos), onde se 
distribuíram em quatro Grupos de Trabalho (GT) por sessão, conforme inserção político-
administrativa das suas comunidades (por Região Político-Administrativa - RPA). 

 
Quadro 2: Módulos de Oficinas de formação, planejamento e gestão. 

 
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 
O papel e as funções do 
PREZEIS e suas instâncias de 
gestão. 

O impacto da revisão 
urbanística nas ZEIS e no 
PREZEIS. 

A elaboração de projetos de 
regularização urbanística e 
fundiária. 

A lei do Prezeis e as instâncias 
do modelo participativo. 
Perspectivas para otimização do 
arranjo de gestão do Sistema 
PREZEIS. 

Normatização das ZEIS: bases 
e parâmetros urbanísticos 
mínimos. 
Instrumentos do Estatuto da 
Cidade para financiamento das 
intervenções nas ZEIS. 

Novo marco legal para 
regularização: instrumentos e 
procedimentos. 
O papel das infraestruturas na 
urbanização de ZEIS: águas. 

 
Fonte: CIAPA, 2018. 

 
Imagens 6 a 8: Módulos das Oficinas 1, 2 e 3. 
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Imagens 6 a 8: Módulos das Oficinas 1, 2 e 3. 
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No primeiro Módulo, foram abordadas: i) a identidade das representações; ii) a 
composição e o funcionamento dasCOMULs; iii) a composição, o papel e o funcionamento 
do Fórum; iv) a composição, o papel e o funcionamento das Câmaras, do Fundo do Prezeis 
e da Coordenação. Um aspecto do desenvolvimento dos trabalhos chamou a atenção: como 
os trabalhos em grupos não foi antecipado de uma introdução nos moldes “tradicionais” de 
formação, com exposição de conteúdos por um facilitador, os participantes tiveram 
dificuldade de se posicionar e avaliar seus próprios papéis e desempenhos no sistema de 
gestão. A dificuldade de criticar a estrutura e o funcionamento das instâncias foi ainda maior. 
Ainda assim, foram apontados pontos fracos e caminhos de superação (ver Quadro 3). 

 
Quadro 3: Síntese de resultados do Módulo 1. 
 

Instância ou 
Atores 

Problemas a                               
enfrentar 

Propostas de                              
superação 

COMULs. - foco em questões da microescala; 
- membros com pouca qualificação; 
- baixa capilaridade e participação dos 

habitantes em geral; 
- desconhecimento das atribuições da 

instância e de seus participantes; 
- logística falha e mal dimensionada; 
- baixo nível de articulação institucional. 

- formação continuada de seus 
membros; 

- divulgação do PREZEIS nas 
comunidades; 

- melhoria da logística com uso dos 
recursos do Fundo do PREZEIS; 

- maior mobilização político-institucional 
de seus membros. 

Câmaras 
Técnicas. 

- desassociada de uma visão estratégica 
mais ampla; 

- membros com pouca qualificação; 
- foco em questões pontuais e pouca 

visão sistêmica; 
- desconhecimento das atribuições da 

instância e de seus participantes; 
- baixo nível de articulação institucional. 

- renovação das Câmaras e reativação 
de suas funções no apoio às demais 
instâncias; 

- formação continuada de seus 
membros; 

- maior mobilização político-institucional 
de seus membros. 

Fórum - membros com pouca qualificação; 
- prevalecem questões de ordem 

organizativa ou operacional; 
- sem foco em questões estratégicas; 
- sem condução política objetiva. 

- formação continuada de seus 
membros; 

- maior mobilização político-institucional 
de seus membros. 

Coordenação - isolamento em relação à mobilização 
institucional e política externa; 

- pouca presença nas COLMULs; 
- pouco apoio técnico e operacional. 

- maior mobilização político-institucional; 
- ocupação de espaços deliberativos da 

PMHIS. 

Fonte: CIAPA, 2018. 
 
No segundo Módulo, alterou-se a dinâmica inicial, valendo-se de apresentações 

temáticas com conteúdos de apoio às discussões dos participantes tratando de: i) a 
normatização das ZEIS (parâmetros urbanísticos mínimos); ii) o papel e a inserção do 
PREZEIS na política urbana da cidade do Recife; eiii) os instrumentos do Estatuto da 
Cidade que podem favorecer intervenções nasZEIS (a regularização e seu financiamento). A 
dinâmica foi orientada pela percepção que as ZEIS, como espaços de produção social da 
cidade, são predominantes no Recife e merecem ser tratadas adequadamente para sua 
inserção territorial e superação das situações de risco e precariedade a que estão expostas. 
Os resultados que emergiram dos debates nos quatro GT estão sintetizados no Quadro 4. 
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Quadro 4: Síntese de resultados do Módulo 2. 
 

Temáticas abordadas Propostas de encaminhamento 
Parâmetros 
Urbanísticos. 

- educação e orientação para respeito ao limite degabarito e à não 
ocupação de áreas de risco; 

- criação de parâmetros novos para ZEIS tipo II (conjuntos habitacionais); 
- prioridade de recursos de melhoria habitacional e produção de novas 

moradias para ZEIS; 
- solução dereassentamento de moradias na mesma área; 
- não extinguir ZEIS após regularização plena (proteção contra expulsão); 
- aplicação das exceções à ocupação de APP por Interesse Social; 
- concentração das ações da transformação de CIS em ZEIS e ampliação 

de ZEIS existentes; 
- luta contra os grandes empreendimentos imobiliários no entorno das ZEIS 

e o risco de perda de direitos na nova legislação municipal. 
- sensibilizar os órgãos e instâncias de controle e a sociedade para que 

respeitem e defendam as ZEIS e o PREZEIS. 
Participação e 
Representatividade. 

- reforma e qualificação dos órgãos de regularização fundiária e urbanística; 
- qualificação e formação dos representantes do PREZEIS; 
- participação de representantes do PREZEIS em instâncias de 

planejamento e gestão de políticas urbanas e da PMHIS. 
- Implementação de novas COMULs nas ZEIS; 
- divulgação do PREZEIS e informação às comunidades; 
- ampliaçãodaarticulação com outros atores que defendem as ZEIS; 
- garantia de assento da Secretaria da Mulher no Fórum do PREZEIS; 
- garantia de processo de capacitação-atualização anual e contínuo; 
- defesa do PREZEIS como instância nata de deliberação da PMHIS; 
- aproximação do PREZEIS às comunidades, por meio de eventos públicos, 

Fóruns itinerantes, redessociais, escolas; 
- sinalização das ZEIS. 

Recursos e 
Financiamentos. 

- implantação de cadastro de beneficiários nas ações regularizadoras; 
- maior mobilização político-institucional de seus membros; 
- uso de recursos do PREZEIS para elaborar projetos de captação de 

financiamento externo (LOA, OGU etc.); 
- vinculação de parte do Fundo de Desenvolvimento Urbano (alimentados 

pela aplicação de instrumentos urbanos) a ações do PREZEIS; 
 
Fonte: CIAPA, 2018. 
 
Finalmente, o terceiro Módulo trouxe dois temas centrais para o debate: i) o novo 

marco legal para a regularização fundiária (instrumentos e procedimentos da Lei Federal nº 
13.465/2017); e ii) o papel da infraestrutura na urbanização das ZEIS. Neles, demandavam-
se particularmente os aspectos urbanísticos, mas os debates ampliaram o leque de 
questões diante da revisão da legislação urbanística em curso (Quadro 5). 
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Quadro 5: Síntese de resultados do Módulo 2. 
 
Questões abordadas Propostas de encaminhamento 
Dos instrumentos de 
Regularização 
Fundiária e 
Urbanística. 

- defesa da regularização urbanística e fundiária de ZEIS como condição 
para plena fruição do direito à cidade; 

- uso dos instrumentos recentes da Regularização Fundiária Urbana de 
Interesse Social (REURB-S) para defesa das ZEIS; 

- mapeamento de ZEIS como base para aplicação da REURB-S; 
- obrigação de que Núcleos Urbanos Informais alvo de REURB-S sejam 

transformados em ZEIS; 
- obrigação de processo de regularização ter plano urbanístico anterior ao 

fundiário e ser implantado (não apenas ter termo de compromisso); 
- empregar a figura da ZEIS “transitória” para proteger CIS. 

Dos limites do 
PREZEIS na aplicação 
dos instrumentos de 
Regularização 
Fundiária e 
Urbanística. 

- ruptura com posturas de interesse pontual e político, para defesa 
estruturada dos interesses comuns de regularização de ZEIS; 

- ampliação da participação comunitária no processo; 
- reestruturação dos organismos municipais e capacitação de técnicos; 
- capacitação dos representantes dos segmentos sociais populares; 
- transformar CIS em ZEIS como estratégia de garantia do direito à cidade 

de seus habitantes (uso da figura da ZEIS “transitória”); 
- dinamização de COMULs e Câmaras para efetivar a regularização. 

 
Fonte: CIAPA, 2018. 
 
Encerrados os trabalhos dessa terceira linha de atuação abrangida pelo projeto de 

Extensão Universitária, diante dos resultados obtidos, evidenciou-se uma demanda chave 
antes não revelada: a comunicação acerca do PREZEIS e suas atribuições aos moradores 
das comunidades ZEIS, em particular, e aos recifenses, em geral. Isso como o apoio de 
instrumentos de divulgação para esse fim. Assim, firmou-se um acordo entre a CIAPA-
UFPE, o Fórum do PREZEIS e a URB-Recife para alteração do escopo do Convênio, que 
passou a incorporar como atribuições dos extensionistas a elaboração de: i) Cartilhas de 
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Considerações Finais: Uma perspectiva estratégica 
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do sistema no que tange à remuneração de seus membros etc.), bem como os parcos 
resultados objetivos de regularização alcançados, impulsiona um desejo de mudança. 

Os rumos dessa transformação partem da compreensão do Plano de Regularização 
das Zonas Especiais de Interesse Social como um sistema, o que obriga uma renovação de 
práticas, partindo da capacitação de seus membros, avançando sobre um planejamento e 
gestão focados nos objetivos essenciais da regularização, a adequação de procedimentos 
técnico-administrativos e a ampliação do diálogo com a sociedade e a participação ativa em 
instâncias deliberativas das políticas urbanas em geral e da PMHIS em especial. O 
financiamento das ações do PREZEIS, e a autonomia do sistema em geri-las, é igualmente 
posto como um ponto fundamental a ser enfrentado 

As alterações seguem em direção a uma atuação de caráter mais estratégico, com o 
mapeamento dos espaços institucionais, políticos e administrativos que devem ser 
“ocupados” pelo PREZEIS. O necessário protagonismo a ser exercido pelos representantes 
do sistema nesses espaços é vislumbrado a princípio (e prioritariamente) na revisão do 
Plano Diretor (PDR) e na elaboração do Plano de Ordenamento Territorial (POT, com 
legislações urbanísticas como a Lei de Uso e Ocupação do Solo). 

Assim, o foco de interesse tem um potencial de se deslocar das questões pontuais e 
internas do sistema e se concentrar sobre desafios de ordem macro, sejam elas 
institucionais, políticas ou técnicas. Uma comparação feita pela equipe da CIAPA-UFPE, 
entre os resultados de um seminário de avaliação e planejamento do PREZEIS apoiado pela 
CIAPA-UFPE em 2018 e aqueles do convênio em tela, evidenciam essa perspectiva. As 
temáticas definidas para orientar as estratégias dessesexercíciospodem ser postas em 
relação, segundo seus conteúdos, respectivamente: i) Mobilização social | Divulgação do 
PREZEIS; ii) Organização interna | Operacionalização; iii) Formação | Capacitação; iv) 
Articulação com outros atores | Gestão municipal; v) Políticas públicas + Recursos. Em 
todas elas, as diretrizes para solução-mitigação dos problemas passam a ser buscadas mais 
nas capacidades e limites internos do Sistema PREZEIS (forças e fraquezas), que em 
condicionantes externos, positivos ou negativos (oportunidades e ameaças). 

A partir da contraposição-comparação dessas diretrizes, do conteúdo de debates e 
das propostas pactuadas nas Oficinas, a lógica de enfrentamento dos desafios para 
fortalecer o Sistema PREZEIS assume duas frentes: o seu funcionamento, no plano interno, 
e a sua inserção nas instâncias de planejamento e gestão urbanas, no plano externo, 
priorizando o processo de revisão do PDR (Quadro 6). 
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Quadro 6: Síntese de resultados do Módulo 2. 
 

Frentes de atuação Propostas de encaminhamento 
Reestruturação do 
Sistema PREZEIS. 

- Divulgação do PREZEIS; 
- Capacitação sobre o PREZEIS e mobilização da sociedade em geral 

(moradores em especial); 
- Participação do PREZEIS nas políticas públicas (municipais e estaduais); 
- Ações de reestruturação interna; 
- Operacionalização; 
- Articulação com outros atores; 
- Recursos. 

Inserção do 
PREZEIS no Plano 
Diretor do Recife. 

- Ação estratégica para influenciar a elaboração do PDDR; 
- Captação e ampliação da capacidade orçamentária e financeira do 

PREZEIS; 
- Definição de parâmetros urbanísticos e procedimentos de regularização 

fundiária urbana; 
- Fortalecimento do PREZEIS como instrumento da política pública de 

habitação de interesse social; 
- Defesa das CIS como ZEIS e proteção contra a pressão imobiliária e 

expulsão. 
 
Fonte: CIAPA, 2018. 
 
A leitura dos registros acima revela que, em boa medida, é na esfera do próprio 

Sistema do PREZEIS que os desafios de mudanças devem ser enfrentados. Apesar dos 
participantes não terem desenvolvido proporcionalmente mais esse enfoque, como nos 
debates do Módulo 1, a sistematização realizada pela equipe da CIAPA-UFPE permite 
destacar uma realidade: quaisquer das soluções aos problemas identificados depende 
obrigatoriamente de uma conquista a ser alcançada. Como foi ressaltado em uma das 
palestras, “a cidade ideal não é dada, é conquistada”. 

Compreendendo que o PREZEIS é um sistema compartilhado, com representação 
do poder público e de organismos/organizações da sociedade, não haverá mudanças no 
funcionamento do Sistema PREZEIS, nem a inclusão de interesses do PREZEIS no novo 
Plano Diretor do Recife (e nas demais esferas de planejamento e gestão urbana) se os 
participantes que representam o segmento popular não exercerem sua capacidade de 
mobilização, confrontação de interesses opostos e defesa de suas propostas, para enfim 
conquistarem as mudanças desejadas. 

As sutis mudanças já percebidas prenunciam um amadurecimento, ainda que tardio, 
do Sistema PREZEIS e de seus componentes. Estes últimos se dão conta de que são eles 
os protagonistas de suas conquistas. Ainda que haja limites que não podem ser 
solucionados no plano de sua autodeterminação, como a garantia de recursos para 
financiamento das ações e a redefinição do quadro normativo que rege o desenvolvimento 
urbano, cabe a esses atores (sobretudo aos representantes dos segmentos populares) 
exercer pressão sobre os parceiros e adversários nos espaços institucionais e políticos para 
fazer valer suas demandas. Também cabe a todos que compõem esse sistema difundir no 
seio de suas comunidades a compreensão da relevância do PREZEIS para a conquista do 
Direito à Cidade, bem como ativar nas COMULs e em cada uma das unidades habitacionais 
abrigadas nas ZEIS ou nas CISa chama de participação no processo de regularização 
fundiária e urbanística. 
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As ações com vistas a esse objetivo são entendidas como fruto de uma luta coletiva, 
que pode ser reforçada pelas ações de natureza extensionistas da CIAPA-UFPE, como 
parceira histórica do PREZEIS. Mas, como ressaltado nos debates promovidos, essa 
instituição não pode substituir o protagonismo do movimento popular pela moradia, de modo 
mais amplo, nem do PREZEIS, em particular. Compreende-se que não cabe à universidade 
ou aos seus representantes nesse processo tomar a frente da condução dessa luta. 

Neste artigo, baseados em conteúdos consolidados em debates com a participação 
direta dos membros do Sistema PREZEIS, esclarecemos a real natureza da (re)invenção do 
PREZEIS, visando o seu fortalecimento como instância pública participativa de gestão da 
PMHIS. Ela se dá, ou ao menos se inicia, num movimento de renovação interna (política, 
técnica, funcional), concomitantemente à qualificação e preparação para a luta pelo 
protagonismo do PREZEIS na condução da PMHIS, num contexto de revisão dos 
instrumentos de planejamento urbano. 

A reflexão que podemos fazer sobre o papel da atividade de extensão universitária 
como facilitadora desse movimento e suas repercussões sobre o exercício efetivo do Direito 
à Cidade, pode ser sintetizada na imagem da universidade como provocadora ou 
incentivadora de reflexões internas ao Sistema PREZEIS, a partir da qual se estimula e se 
apoia uma reinvenção deste último, com bases em uma ação estratégica. A compreensão 
do grau de importância da autodeterminação como meio para o exercício do Direito à 
Cidade é o fundamento central que emerge do processo de Extensão Universitária. A 
longevidade da parceria entre a CIAPA-UFPE e o PREZEIS prenuncia que o convênio 
encerrado em agosto de 2019 é apenas mais um passo dado conjuntamente, em direção a 
uma atuação coletiva e colaborativa em torno de um objetivo comum: a conquista do Direito 
à Cidade. Evidentemente, respeitado o princípio de que cada um dos parceiros assumam o 
papel específico que lhes cabe à altura dos desafios enfrentados. 
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O Fórum Direito à Cidade (Natal) e o fortalecimento de processos participativos para a 
construção do habitat inclusivo              
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(1-5) Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

 

Eixo A: 25 anos da Rede ULACAV, reflexões sobre avanços e retrocessos para uma formação/capacitação 
interdisciplinar em habitat. 

Resumen: Basado en la inseparabilidad entre la docencia, la investigación y la extensión, el proyecto 
Foro Derecho a la Ciudad, coordinado por profesores de los Departamentos de Arquitectura y Políticas 
Públicas de la Universidad Federal de Río Grande do Norte (UFRN) en asociación con el Observatorio 
de las Metrópolis – Natal, ha guiado su trabajo en el fortalecimiento de la articulación entre la academia 
y la sociedad, como una estrategia interdisciplinaria para hacer frente a los retos de la implementación 
de la política urbana. En este sentido, ha contribuido a afirmar la participación de la UFRN en los 
debates sobre las cuestiones urbanas y ambientales del municipio de Natal y su entorno metropolitano, 
especialmente en los temas que afectan la violación de derechos y contribuyen al deterioro del hábitat 
en sus diversas dimensiones. Para ello, ha articulado tanto la comunidad interna de la UFRN 
(profesores, estudiantes y funcionarios técnicos administrativos, en el ámbito de los estudios de grado 
y posgrado) como la comunidad externa representada por los segmentos sociales que actúan en la 
defensa por ciudades más justas e inclusivas. La articulación de la universidad con la sociedad se 
entiende como una estrategia interdisciplinaria para la formación académica, y principalmente como un 
medio para el intercambio de conocimientos producidos y la formación del pensamiento crítico dentro 
y fuera de la academia. En este sentido, el artículo propone un debate sobre las actividades 
desarrolladas por el proyecto en 2018 y parte de 2019, evidenciando las acciones colectivas que 
proporcionaron la formación de estas articulaciones y los productos resultantes, destacando: la 
identificación de los ejes de acción hacia la construcción de un hábitat digno, que implicaban los campos 
de la movilidad, la vivienda, la violencia urbana y la planificación territorial y ambiental , en este último, 
centrando la atención en el proceso de revisión en curso del Plan Maestro del municipio. También pone 
de relieve la asociación establecida entre el Foro y la articulación BrCidades (red nacional de acción 
colectiva que converge en torno a la agenda urbana). Desde la perspectiva metodológica, el Foro ha 
llevado a cabo sus acciones a través de encuentros colectivos, en forma de encuentros operativos con 
pequeños grupos y seminarios temáticos de formación, dando como resultado propuestas sobre los 
problemas que los motivaron, las que se publican en las redes sociales (Facebook e Instagram), así 
como en las redes asociadas a la BrCidades, incluso su página web, con la participación activa de los 
alumnos. Como resultado de las acciones llevadas a cabo en 2018, el proyecto Foro fue renovado en 
2019 y ha estructurado sus acciones formativas basadas en las propuestas de sus participantes, 
priorizando las demandas derivadas de los movimientos sociales.  
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alumnos. Como resultado de las acciones llevadas a cabo en 2018, el proyecto Foro fue renovado en 
2019 y ha estructurado sus acciones formativas basadas en las propuestas de sus participantes, 
priorizando las demandas derivadas de los movimientos sociales.  
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Resumo: Direito à Cidade, coordenado por docentes dos Departamentos de Arquitetura e Políticas 
Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em parceria com o Observatório das 
Metrópoles – Núcleo RMNatal, tem pautado a sua atuação no fortalecimento da articulação entre a 
academia e a sociedade, enquanto estratégia interdisciplinar de enfrentamento dos desafios da 
implementação da política urbana. Nesse sentido tem contribuído para afirmar a participação da UFRN 
nos debates sobre as questões urbanas e ambientais do município de Natal e seu entorno 
metropolitano, especialmente nas matérias que afetam a violação de direitos e contribuem para o 
deterioro do habitat nas suas diversas dimensões. Para isso tem articulado tanto a comunidade interna 
da UFRN (docentes, discentes e técnicos administrativos, no âmbito da graduação e da pós-graduação) 
quanto a comunidade externa representada pelos segmentos sociais que atuam na defesa por cidades 
mais justas e inclusivas. Na constituição e funcionamento do Fórum a articulação da universidade com 
a sociedade é entendida, além da estratégia interdisciplinar para a formação acadêmica, mas, 
principalmente, como meio para a troca do conhecimento produzido e a formação do pensamento 
crítico dentro e fora da academia. Nesse sentido o artigo se propõe a discutir as atividades 
desenvolvidas pelo Fórum em 2018, evidenciando as ações coletivas que proporcionaram a formação 
dessas articulações e os produtos delas resultantes, destacando: a identificação dos eixos de atuação 
com vistas à construção de um habitat digno, que envolveram os campos da mobilidade, moradia, 
violência urbana e planejamento territorial e ambiental, neste último centrando atenção no processo de 
revisão do Plano Diretor do município. Também procura evidenciar a parceria estabelecida entre o 
Fórum e o BR Cidades (ampla rede de ação coletiva convergente em torno da agenda urbana). A partir 
de sua perspectiva metodológica, o Fórum tem conduzido suas ações por meio de encontros coletivos, 
na forma de reuniões operativas com pequenos grupos e seminários temáticos formativos, dos quais 
resultam propostas sobre os problemas que os motivaram, que são publicizadas em redes sociais 
(Facebook e Instagram), contando com a participação ativa de discentes. Como resultado das ações 
realizadas em 2018, o projeto do Fórum foi renovado para 2019 e já está estruturando as suas ações 
formativas com base nas proposições dos seus participantes, priorizando as demandas oriundas dos 
movimentos sociais. Também está prevista a construção de um site de divulgação das discussões, bem 
como a participação na página do BR Cidades. 

Palavras-Chave: Direito à cidade; Plano Diretor; Participação social; Natal/RN 

 

Abstract: Assuming the indissociability between teaching, research and extension, the project Right to 
the City Forum, coordinated by professors from the Departments of Architecture and Public Policies of 
the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) in partnership with the Observatory of Metropolis 
– Natal Section, has guided its performance in strengthening the articulation between academia and 
society, as an interdisciplinary strategy to face the challenges of implementing urban policy. In this 
regard, it has contributed to affirm UFRN's participation in debates on urban and environmental issues 
in the municipality of Natal and its metropolitan surroundings, especially in matters that affect the 
violation of rights and contribute to the deterioration of habitat in its various dimensions. To this end, it 
has been articulating both the internal UFRN community (professors, students and administrative staff, 
in the scope of undergraduate and postgraduate courses) and the external community represented by 
the social segments that act in the defense of fairer and more inclusive cities. University and society 
articulation is understood as an interdisciplinary strategy for academic training, and, mainly, as a means 
for the exchange of knowledge and the formation of critical thinking inside and outside the academy. In 
this sense, the article discusses the activities developed by the project in 2018 and part of 2019, 
highlighting the collective actions that provided the formation of those articulations and the outcomes 



144

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

resulting from them, laying stress on: the identification of the axes of action with a view of building a 
dignified habitat, which involved the fields of mobility, housing, urban violence and territorial and 
environmental planning, the latter focusing attention on the ongoing municipality’s Master Plan review 
process. It also seeks to highlight the partnership established between the Forum and the BR Cidades 
articulation (national network of collective action around the urban agenda). From a methodological 
perspective, the Forum has conducted its actions through collective meetings, in the form of operational 
meetings with small groups and thematic training seminars, resulting in proposals on the problems that 
motivated them, which are published on social media (such as Facebook and Instagram), as well as in 
the networks associated with BR Cidades, including its website, with the active participation of students. 
As a result of the actions carried out in 2018, the Forum project was renewed for 2019 and has been 
structuring its training actions based on the proposals of its participants, prioritizing the demands from 
the social movements.  

Keywords: Right to the city; Masterplan; Social participation; Natal/RN.  
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O Fórum Direito à Cidade (Natal) e o fortalecimento de processos participativos para a 
construção do habitat inclusivo 

Ruth Maria da Costa ATAÍDE, Amíria Bezerra BRASIL, Amadja Henrique BORGES,       
Maria Dulce P. BENTES SOBRINHA, Ricardo de Sousa MORETTI 

 

O Fórum Direito à Cidade 
 

No contexto de avanço das políticas neoliberais, em curso no país, que tem 
impulsionado o desmonte das conquistas sociais verificadas principalmente após a 
Constituição Federal de 1988, a sociedade brasileira vive um momento peculiar, que impõe 
novos desafios á afirmação e implementação da política urbana nacional, sob fortes ameaças 
desde o fechamento do Ministério das Cidades e o encerramento das atividades do Conselho 
Nacional das Cidades. Tal contexto exige a necessidade da afirmação e/ ou criação de 
institucionais de discussão e formulação de estratégias de enfrentamento da violação de 
direitos e especialmente no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal e seu entorno 
metropolitano. É nessa perspectiva que se insere a proposta do Fórum Direito à Cidade, 
constituído como um espaço de articulação da comunidade acadêmica, na forma de projeto 
de extensão, em execução desde o ano de 2018. O projeto tem por objetivo reafirmar a 
participação da universidade nos debates sobre questões urbanas e territoriais sob a ótica 
dos direitos humanos, enfatizando a luta pela construção de cidades mais justas e equitativas, 
e buscando contribuir com a garantia do Direito à Cidade (LEFEBVRE, 2009), numa 
perspectiva interdisciplinar, com destaque para o monitoramento do processo revisão do 
Plano Diretor de Natal retomando em 20191. Está abrigado no Departamento de Arquitetura 
(DARQ), sendo sua coordenação compartilhada com docentes do Departamento de Gestão 
de Políticas Públicas, ambos da UFRN, docentes, discentes e técnicos administrativos da 
UFRN, nos níveis de formação de Mestrado e Doutorado (PPGAU e PPEUR), assim como e 
técnicos administrativos da UFRN, egressos dos respectivos cursos e outros correlatos.  De 
forma transversal enfatiza ações que enfatizam a luta pela construção de cidades mais justas, 
posicionando o tema do Direito à Cidade, como eixo condutor, procurando articular debates 
sobre políticas públicas, desenvolvimento urbano, meio ambiente, moradia e políticas 
públicas, que considerem as formas participativas e as estratégias de controle social 
implicadas. Neste sentido, e na conjuntura atual, “colocar à disposição da sociedade civil e 
dos movimentos sociais urbanos o acumulado do conhecimento dos docentes e discentes dos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo e Políticas Públicas constitui uma estratégia teórica e 
empírica que afirma o papel do Fórum, enquanto espaço de articulação entre a academia e a 
sociedade civil, com vistas a consolidação do debate na UFRN sobre as questões urbanas e 
territoriais locais, de Natal e sua Região Metropolitana, mas também nacionais. Afirmando 
uma trajetória de ação política que foi aberta desde a década de 1990” (Ataíde e Brasil, 2019).  

                                                
1O processo de revisão foi instalado em 2017, por determinação legal do Estatuto da Cidade, que 
estabelece a obrigatoriedade da revisão após dez anos de vigência. O atual Plano Diretor foi aprovado 
em 2007 (Natal, 2007) 
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Nos termos do projeto extensão o fórum objetiva “promover a aproximação entre os 
quadros da universidade, a administração local e movimentos sociais organizados, no sentido 
da formação relacionada à gestão democrática da cidade, na perspectiva de monitoramento 
das políticas urbanas e de gestão do território e difusão de propostas para aperfeiçoamento 
da estrutura legislativa e de gestão de Natal e sua região metropolitana”. (Ataíde et al, 2019). 
E estabelece entre seus objetivos específicos: realizar o monitoramento, produzir materiais 
formativos e promover discussão acerca matérias urbanísticas e ambientais, incluindo as 
relativas ao processo de revisão do Plano Diretor de Natal e questões emergentes 
relacionadas com diversos temas e territórios específicos da cidade como o patrimônio cultural 
nas suas distintas dimensões, que toca alguns bairros centrais da cidade (Alecrim, Ribeira, 
Hotel Reis Magos).Para a realização das suas atividades o Fórum também mantém, em 
diferentes âmbitos (local, regional e nacional), uma articulação com outros projetos 
institucionais e diversos movimentos sociais, cujos projetos e ações estão pautados na luta 
pelo direito à cidade, destacando-se: 

 
1) Em âmbito local: Observatório da Metrópole Núcleo Natal, com participação ativa 
de seus membros na coordenação do Fórum, Projeto Pet Conexões de Saberes – 
Grupo Direito à Cidade, Projeto Motyrum Urbano (UFRN), Museu da Memória Afetiva 
de Natal, Centro Sócio-Pastoral de Mãe Luiza e a articulação de entidades Conexão 
Natal de Direitos; 
2) Em âmbito regional: Observatório Social do Nordeste/Pastoral – Obserne; 
3) Em âmbito nacional: Observatório das Metrópoles e BrCidades. (Ataíde e Brasil, 
2019).  
 
Desde a perspectiva institucional o Fórum também busca promover uma articulação 

entre a extensão, o ensino e pesquisa, como fundamento essencial para indissociabilidade da 
produção e disseminação do conhecimento, pautando as suas ações na integração da 
graduação com a pós-graduação e no fortalecendo o diálogo com os objetivos gerais do Plano 
de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(PDI/UFRN), pautados na formação de cidadãos, fundamentada na ética, no pluralismo, na 
democracia e na contemporaneidade. Para a comunidade acadêmica envolvida, 
especialmente a vinculada ao Departamento de Arquitetura, o Fórum é também um novo 
espaço de afirmação de uma práxis consolidada no campo da Assessoria Técnica para 
comunidades do campo e da cidade, consolidando diálogos entre os saberes técnico e 
popular, com vistas à construção do habitat digno.  

Desde a perspectiva metodológicas atividades do Fórum são desenvolvidas 
observando o em três vertentes/abordagens, que se traduzem em blocos de atividades, a 
saber: 1) Ações de formação, na forma de cursos, oficinas e seminários, cujos temas estão 
em consonância com as demandas do processo de revisão do Plano Diretor de Natal - Lei 
082/2007 (Natal, 2007), assim como os eixos temáticos que orientam as ações do BR 
Cidades, evidenciando a necessidade de fortalecer estratégias de conscientização para o 
enfrentamento das desigualdades socioespaciais no contexto local;  2) Ações de 
monitoramento e participação nos espaços de controle social institucionais relativas à 
implementação das políticas urbanas e ambiental, por meio das quais são priorizadas as 
demandas emergenciais e as também decorrentes do processo de revisão do Plano Diretor; 
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3) Ações de difusão das questões e debates realizados ou em curso, e participação de 
atividades em redes de articulação regionais e nacionais.  
 
O Fórum em 2018 – primeiras ações   
 

A formação do grupo e a aprovação do projeto de extensão Fórum Direito à Cidade 
foram impulsionados pelo início do processo de revisão do Plano Diretor de Natal, em 2017, 
resultando na aposta da construção do Fórum, cujas atividades foram iniciadas no ano 
seguinte, em 2018.  O lançamento do processo de revisão ocorreu em meados de 2017, 
momento em que, desde a perspectiva dos movimentos sociais, a luta pela efetivação de uma 
política urbana, habitacional em Natal, ambiental, justa e equitativa, revelava-se claramente 
desarticulada, a exemplo do que ocorria em outros contextos urbanos, com o desmonte da 
Política urbana nacional desenhada e implementada durante os 14 anos de governos de 
esquerda. Alguns desses movimentos estavam desarticulados por meio das redes sociais, 
mas com pouca ação efetiva nas instâncias presenciais. 

O Plano Diretor de Natal (NATAL, 2007) foi aprovado em 2007. Durante a etapa de 
elaboração pela Prefeitura Municipal houve um intenso processo participativo, conforme 
estabelece o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). Apesar disso, ao chegar à Câmara 
Municipal foram feitas algumas alterações nos parâmetros urbanísticos estabelecidos no 
processo participativo, fato que culminou em uma ação do Ministério Público estadual 
denominada “Operação Impacto”, envolvendo 9 vereadores, que foram condenados por 
corrupção.  

De acordo com o Estatuto da Cidade, os Planos Diretores no Brasil devem ser 
revisados a cada 10 anos, e em Natal esse prazo foi completado em 2017. Assim, a Prefeitura 
lançou a abertura do processo de revisão em um evento que aconteceu em 20 de junho de 
2017 no Parque da Cidade. Na ocasião do evento, várias pessoas, incluindo algumas 
professoras do Departamento de Arquitetura da UFRN – DARQ / UFRN questionaram à 
Prefeitura sobre quais pontos do Plano seriam revistos, considerando que nem todos os 
instrumentos previstos na lei haviam sido regulamentados ou efetivados. Também não foi 
apresentada uma análise crítica do Plano, identificando os principais problemas ou que 
poderia ser potencializado, de modo a nortear participação da sociedade no processo de 
revisão. Para a Prefeitura, naquele momento o Plano deveria ser revisto por inteiro. 

A partir dos questionamentos foi marcado um Seminário para que fossem 
apresentados os dados e os estudos que fundamentavam o processo de revisão, que 
pudessem fornecer elementos para a discussão pública e direcionassem o caminho referente 
aos conteúdos passiveis de revisão, a partir do olhar da gestão pública. Entretanto, na ocasião 
foram apresentados somente alguns dados superficiais de leitura técnica da cidade, e nenhum 
detalhamento sobre o conteúdo do Plano, especialmente sobre as dificuldades de 
regulamentação dos instrumentos, suscitando muitos questionamentos. 

Em 24 de outubro de 2017 aconteceu uma nova audiência pública, para aprovação do 
regimento interno, que definiria como seria feito o processo de revisão, sua metodologia e os 
pontos a serem revistos. Nessa audiência foi aprovado que o Plano seria revisto em sua 
totalidade, mas a metodologia não seria artigo a artigo, mas sim a partir das temáticas 
agrupadas em macrotemas, proposta apresentada pelos professores do DARQ e DPP, ambos 



148

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

da UFRN, que naquele momento ainda não estavam organizados como Fórum. A metodologia 
foi desenvolvida posteriormente, entregue e protocolada na SEMURB em novembro de 2017. 
Assim, no início de 2018 o projeto de extensão Fórum Direito à Cidade foi proposto com o 
objetivo de articular a academia e a sociedade civil para o acompanhamento da Política 
Urbana em Natal e Região Metropolitana, mas com intuito inicial de acompanhamento do 
processo de revisão do Plano Diretor de Natal. O contexto da proposição do Fórum como 
citado anteriormente, era de desarticulação dos movimentos sociais, e ele se propunha a 
colaborar com a retomada desse necessário diálogo. Entretanto, o processo de revisão foi 
suspenso em 2018 para reorganização interna da SEMURB, fato que produziu mudanças da 
equipe e preparação de material base para o processo de revisão do Plano Diretor. Ainda 
assim, com a aprovação do projeto de extensão na UFRN as atividades do Fórum DC tiveram 
início em março deste mesmo ano. 

O Fórum funciona a partir de reuniões internas, dos membros do projeto de extensão, 
professores, alunos e parceiros, que organizam encontros de trabalho e eventos abertos a 
toda a sociedade, promovendo debates acerca dos temas que orientam os seus eixos de 
atuação. O Lançamento do Fórum aconteceu no dia 22 de abril de 2018 e teve como tema a 
discussão acerca do Direito à Cidade, comemorando também os 50 anos do lançamento do 
livro do filósofo francês Henri Lefebvre. O debate teve como mediadora a profa. Amadja 
Borges da UFRN – pesquisadora da obra de Lefebvre – e como expositora a profa. Lívia 
Miranda da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) (Anexo 1). Durante esse 
evento foram apresentados os objetivos do Fórum e os participantes foram convidados a 
integrarem o projeto, inclusive com uma ficha de cadastro, sendo para que as 
pessoas/entidades que quisessem se somar ao Fórum DC preenchessem e começamos a 
montar um banco de contatos, que hoje já conta com mais de 400 contatos. 

Após esse evento, foram feitas reuniões de organização do Fórum com participação 
ampla daqueles que queriam contribuir com sua construção. Foram então definidos os 
principais eixos temáticos de atuação: Espaço Público, Patrimônio, Meio Ambiente, 
Planejamento e Gestão Urbana e Territorial e Mobilidade. Alguns trabalhos já estavam sendo 
desenvolvidos por professores do DARQ, que vieram somar, como por exemplo o [Re]Existe 
Reis Magos, movimento de luta em defesa da proteção do Hotel Reis Magos, exemplar da 
arquitetura modernista, abandonado pelo proprietário e em risco de demolição. 

A partir dos eixos foi organizado o segundo evento, que teve como objetivo definir 
estratégias e encaminhamentos para a atuação do Fórum.  Este evento contou com 
participação da profa. Ermínia Maricato da USP e foi organizado em parceria com a 
coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, integrando as atividades da 
Semana de Avaliação e Planejamento do curso no semestre 2018.2, contando, portanto com 
ampla participação dos alunos de graduação e pós-graduação.  Contou também com uma 
parceria direta como Observatório Nordeste – Obserne, e o Centro Sócio Pastoral do bairro 
de Mãe Luiza.  

O evento intitulado “Caminhos para a construção de territórios inclusivos” aconteceu 
nos dias 30 e 31 de julho. No primeiro dia aconteceram duas atividades: uma conferência de 
abertura com a profa. Ermínia Maricato pela manhã com o mesmo tema do evento, e a noite 
uma apresentação da Carta de Natal – documento que trata da importância da luta pela 
democratização da política urbana – no Arena do Morro, localizado no bairro de Mãe Luiza, e 
uma apresentação da orquestra sinfônica constituída por crianças da comunidade, 
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suspenso em 2018 para reorganização interna da SEMURB, fato que produziu mudanças da 
equipe e preparação de material base para o processo de revisão do Plano Diretor. Ainda 
assim, com a aprovação do projeto de extensão na UFRN as atividades do Fórum DC tiveram 
início em março deste mesmo ano. 

O Fórum funciona a partir de reuniões internas, dos membros do projeto de extensão, 
professores, alunos e parceiros, que organizam encontros de trabalho e eventos abertos a 
toda a sociedade, promovendo debates acerca dos temas que orientam os seus eixos de 
atuação. O Lançamento do Fórum aconteceu no dia 22 de abril de 2018 e teve como tema a 
discussão acerca do Direito à Cidade, comemorando também os 50 anos do lançamento do 
livro do filósofo francês Henri Lefebvre. O debate teve como mediadora a profa. Amadja 
Borges da UFRN – pesquisadora da obra de Lefebvre – e como expositora a profa. Lívia 
Miranda da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) (Anexo 1). Durante esse 
evento foram apresentados os objetivos do Fórum e os participantes foram convidados a 
integrarem o projeto, inclusive com uma ficha de cadastro, sendo para que as 
pessoas/entidades que quisessem se somar ao Fórum DC preenchessem e começamos a 
montar um banco de contatos, que hoje já conta com mais de 400 contatos. 

Após esse evento, foram feitas reuniões de organização do Fórum com participação 
ampla daqueles que queriam contribuir com sua construção. Foram então definidos os 
principais eixos temáticos de atuação: Espaço Público, Patrimônio, Meio Ambiente, 
Planejamento e Gestão Urbana e Territorial e Mobilidade. Alguns trabalhos já estavam sendo 
desenvolvidos por professores do DARQ, que vieram somar, como por exemplo o [Re]Existe 
Reis Magos, movimento de luta em defesa da proteção do Hotel Reis Magos, exemplar da 
arquitetura modernista, abandonado pelo proprietário e em risco de demolição. 

A partir dos eixos foi organizado o segundo evento, que teve como objetivo definir 
estratégias e encaminhamentos para a atuação do Fórum.  Este evento contou com 
participação da profa. Ermínia Maricato da USP e foi organizado em parceria com a 
coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, integrando as atividades da 
Semana de Avaliação e Planejamento do curso no semestre 2018.2, contando, portanto com 
ampla participação dos alunos de graduação e pós-graduação.  Contou também com uma 
parceria direta como Observatório Nordeste – Obserne, e o Centro Sócio Pastoral do bairro 
de Mãe Luiza.  

O evento intitulado “Caminhos para a construção de territórios inclusivos” aconteceu 
nos dias 30 e 31 de julho. No primeiro dia aconteceram duas atividades: uma conferência de 
abertura com a profa. Ermínia Maricato pela manhã com o mesmo tema do evento, e a noite 
uma apresentação da Carta de Natal – documento que trata da importância da luta pela 
democratização da política urbana – no Arena do Morro, localizado no bairro de Mãe Luiza, e 
uma apresentação da orquestra sinfônica constituída por crianças da comunidade, 
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envolvendo ampla participação dos moradores. No dia seguinte os participantes foram 
divididos em Grupos de Trabalho (GT), resultado da junção entre os temas /eixos de atuação 
do Fórum e rebatidos no território para facilitar as discussões, sendo eles: 1) Espaços Públicos 
e Violência: entre as ideias de bairro seguro e vitalidade urbana; 2) Projetos Estruturantes e 
Exclusão Socioespacial; 3) Modais Ativos: estratégias para a democratização do acesso à 
cidade; e 4) Espaços Protegidos e Conflitos Socioambientais: regulamentação das Zonas de 
Proteção Ambiental (ZPA). Os grupos discutiram os problemas e as potencialidades 
relacionados aos temas e definiram estratégias para o seu enfrentamento. Ao final do evento 
foram feitos os relatos dos trabalhos dos grupos, aprovados os encaminhamentos e houve a 
palestra de encerramento com a profa. Ermínia Maricato e o prof. Ricardo Moretti, da UFABC, 
naquele momento iniciando as atividades na UFRN como professor Visitante (Anexo 1).   

Durante a atividade de encerramento a profa. Ermínia Maricato convidou o Fórum e 
demais entidades presentes no evento, para organizar o núcleo do BR Cidades no Rio Grande 
do Norte. O BR Cidades é uma articulação nacional que “teve sua formulação inicial na Frente 
Brasil Popular, mas hoje se constitui como uma ampla rede de ação coletiva convergente em 
torno da agenda urbana” (site BR Cidades). O BR Cidades também trabalha com eixos de 
atuação, e o Fórum decidiu então ser parceiro / colaborador no Rio Grande do Norte a partir 
dos eixos que já trabalhava, descritos anteriormente. 

Após esse evento, e com o Fórum mais organizado e fortalecido, com suas pautas 
mais claras, os membros passaram a integrar outra articulação local “Conexão Natal de 
Direitos”, sendo esta uma articulação local de diversos movimentos sociais, organizações 
comunitárias, entidades e pessoas que estão na luta pela democratização da cidade, 
participação popular nas decisões políticas públicas e garantias de direitos. O Fórum Direito 
à Cidade e o Conexão Natal de Direitos têm sido parceiros e trabalhado em conjunto desde 
então. 

Até o final do ano de 2018 as reuniões do Fórum foram organizadas em eventos 
menores.   O primeiro deles, em 27 de setembro, aconteceu como resultado de uma parceria 
entre o projeto de extensão Curtas Urbanas, o projeto de pesquisa Vozes da Cidade e o 
Fórum, e foi à exibição do filme “Catarro”, seguido de uma roda de conversa com o tema: 
pessoas em situação de rua em Natal/RN.A motivação do evento foi um trabalho desenvolvido 
por uma das professoras do DARQ, que é representante da UFRN no Conselho Municipal de 
Habitação de Interesse Social (CONHABINS), acerca da população em situação de rua em 
Natal. O segundo deles aconteceu em 07 de novembro e foi uma roda de conversa sobre 
“Vazios Urbanos e o Direito à Cidade”, com dois arquitetos convidados: Emanuel Cavalcanti 
que tratou do tema de forma geral a partir do desenvolvimento de sua tese de doutorado e 
Bárbara Rodrigues que tratou do tema em Natal a partir do desenvolvimento do seu Trabalho 
Final de Graduação. Por fim, em 29 de novembro aconteceu um evento com várias palestras 
e debates, o “Seminário Gestão de Riscos e Planejamento Territorial” que tratou do tema: 
incorporação da gestão de riscos no planejamento territorial. O evento foi coordenado pelo 
prof. visitante Ricardo Moretti, que veio a Natal com o projeto de inserir esse tema na 
graduação e pós-graduação do Departamento de Arquitetura da UFRN e também está 
colaborando com a Prefeitura de Natal na discussão sobre novas metodologias para o 
desenvolvimento do Plano de Gestão de Riscos. 

Para encerrar as atividades de 2018 foi organizado outro evento intitulado: Direito à 
Cidade: antigas lutas e novos desafios. O tema do evento abordou as mudanças que estavam 
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acontecendo (e foram intensificadas em 2019) com a política urbana em nível nacional, desde 
2016, mas com amplificação de ameaças após as eleições de 2018. O evento contou com a 
presença do professor da USP João Whitaker Ferreira e teve dois momentos com sua 
participação: uma conferência com essa temática e uma palestra sobre o Plano Diretor de 
São Paulo. Assim encerraram-se as atividades do Fórum de 2018, e o projeto foi renovado 
para 2019, na expectativa da retomada do processo de revisão do Plano Diretor de Natal. 
 
Atividades de 2019 
 

Com o projeto renovado para 2019, as atividades do Fórum foram retomadas no início 
do ano e as reuniões foram retomadas para acompanhamento do processo de revisão do 
Plano Diretor, que foi retomado dia 21 de fevereiro. A metodologia apresentada para o 
processo, entretanto, era diferente da que foi aprovada no fim de 2017, o que foi questionado 
pelo Fórum. Assim, foi marcada uma nova audiência para apresentação da metodologia e o 
regimento interno foi aprovado em 24 de abril. 

O início do processo coincide também que a mudança na gestão da Prefeitura de 
Natal. Em 2018 o Prefeito Carlos Eduardo desliga-se do cargo para se candidatar a 
governador do estado e assume seu vice, Ex-deputado Federal Álvaro Dias. Esta mudança 
resultou em outras nas secretarias e suas equipes, o que acontece também na SEMURB, 
redirecionando as ações do processo de revisão. Quando o processo foi retomado em 2019 
a equipe era toda nova, com a exceção de alguns técnicos que fazem parte do quadro efetivo 
da secretaria. Apesar da demora na retomada do processo, várias especulações de 
mudanças na legislação urbana do plano começaram a ser feitas, tanto por membros da 
própria Prefeitura, quanto por grupos e pessoas da sociedade civil. Grande parte dessas 
mudanças propostas concentram-se na orla marítima da cidade. Com o intuito de discutir a 
orla e traçar nossas propostas e estratégias para discussão dos temas, foi então organizado 
primeiro evento de 2019. 

O Seminário “Orla de Natal em Debate: projetos, gestão e interesse socioambiental” 
aconteceu entre os dias 24 e 27 de abril e foi estruturado com palestras, mesas redondas e 
grupos de trabalho (GTs). As palestras e mesas redondas serviram de conteúdo técnico base 
para as discussões dos GTs. Os GTs foram divididos em 4, de acordo com o zoneamento 
especial da orla de Natal (Zonas Especiais de Interesse Turístico – ZET). Dos GTs foram 
discutidos problemas e potencialidades, e posteriormente foram estabelecidas propostas para 
cada uma das ZET, de acordo com sua especificidade. Os resultados foram sistematizados e 
publicizados em uma mídia alternativa local, agencia de notícias Saiba Mais. Após o evento 
Orla de Natal em Debate o Fórum Direito à Cidade fechou uma parceria com a agência de 
notícias Saiba Mais para escrever semanalmente um texto com conteúdo relacionado ao 
Plano Diretor, ou temas afins, que seriam importantes para as discussões do processo de 
revisão. E assim, desde os resultados desse evento, tem sido produzidos os textos sobre os 
mais diversos assuntos. 

Em paralelo aos eventos, o processo de revisão do Plano Diretor foi tomando corpo. 
Após a segunda audiência que aprovou o regimento interno, foi marcada uma reunião dos 
Grupos de Trabalho (GTs), os quais deveriam desenvolver materiais para as discussões das 
oficinas, fornecer-lhe suporte a elas, sistematizar o que for produzido, de acordo com três 
eixos principais: GT1 – Macrozoneamento; GT2 – Áreas Especiais; e GT3 – Instrumentos de 
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acontecendo (e foram intensificadas em 2019) com a política urbana em nível nacional, desde 
2016, mas com amplificação de ameaças após as eleições de 2018. O evento contou com a 
presença do professor da USP João Whitaker Ferreira e teve dois momentos com sua 
participação: uma conferência com essa temática e uma palestra sobre o Plano Diretor de 
São Paulo. Assim encerraram-se as atividades do Fórum de 2018, e o projeto foi renovado 
para 2019, na expectativa da retomada do processo de revisão do Plano Diretor de Natal. 
 
Atividades de 2019 
 

Com o projeto renovado para 2019, as atividades do Fórum foram retomadas no início 
do ano e as reuniões foram retomadas para acompanhamento do processo de revisão do 
Plano Diretor, que foi retomado dia 21 de fevereiro. A metodologia apresentada para o 
processo, entretanto, era diferente da que foi aprovada no fim de 2017, o que foi questionado 
pelo Fórum. Assim, foi marcada uma nova audiência para apresentação da metodologia e o 
regimento interno foi aprovado em 24 de abril. 

O início do processo coincide também que a mudança na gestão da Prefeitura de 
Natal. Em 2018 o Prefeito Carlos Eduardo desliga-se do cargo para se candidatar a 
governador do estado e assume seu vice, Ex-deputado Federal Álvaro Dias. Esta mudança 
resultou em outras nas secretarias e suas equipes, o que acontece também na SEMURB, 
redirecionando as ações do processo de revisão. Quando o processo foi retomado em 2019 
a equipe era toda nova, com a exceção de alguns técnicos que fazem parte do quadro efetivo 
da secretaria. Apesar da demora na retomada do processo, várias especulações de 
mudanças na legislação urbana do plano começaram a ser feitas, tanto por membros da 
própria Prefeitura, quanto por grupos e pessoas da sociedade civil. Grande parte dessas 
mudanças propostas concentram-se na orla marítima da cidade. Com o intuito de discutir a 
orla e traçar nossas propostas e estratégias para discussão dos temas, foi então organizado 
primeiro evento de 2019. 

O Seminário “Orla de Natal em Debate: projetos, gestão e interesse socioambiental” 
aconteceu entre os dias 24 e 27 de abril e foi estruturado com palestras, mesas redondas e 
grupos de trabalho (GTs). As palestras e mesas redondas serviram de conteúdo técnico base 
para as discussões dos GTs. Os GTs foram divididos em 4, de acordo com o zoneamento 
especial da orla de Natal (Zonas Especiais de Interesse Turístico – ZET). Dos GTs foram 
discutidos problemas e potencialidades, e posteriormente foram estabelecidas propostas para 
cada uma das ZET, de acordo com sua especificidade. Os resultados foram sistematizados e 
publicizados em uma mídia alternativa local, agencia de notícias Saiba Mais. Após o evento 
Orla de Natal em Debate o Fórum Direito à Cidade fechou uma parceria com a agência de 
notícias Saiba Mais para escrever semanalmente um texto com conteúdo relacionado ao 
Plano Diretor, ou temas afins, que seriam importantes para as discussões do processo de 
revisão. E assim, desde os resultados desse evento, tem sido produzidos os textos sobre os 
mais diversos assuntos. 

Em paralelo aos eventos, o processo de revisão do Plano Diretor foi tomando corpo. 
Após a segunda audiência que aprovou o regimento interno, foi marcada uma reunião dos 
Grupos de Trabalho (GTs), os quais deveriam desenvolver materiais para as discussões das 
oficinas, fornecer-lhe suporte a elas, sistematizar o que for produzido, de acordo com três 
eixos principais: GT1 – Macrozoneamento; GT2 – Áreas Especiais; e GT3 – Instrumentos de 
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Planejamento e Gestão. Entretanto, a reunião dos GTs aconteceu muito próxima à data 
marcada para primeira oficina, e não haviam ainda sido publicado em diário oficial todas as 
composições das instâncias que acompanhariam o processo: Comissão Técnica, Núcleo 
Gestor (representantes dos Conselhos Municipais responsáveis pela participação popular e 
transparência do processo) e membros dos GT. Mesmo com essa falha regimental, a primeira 
oficinal territorial aconteceu, na Região Administrativa Norte, nos dias 17 e 18 de maio, quando 
se questionou a validade do processo. 

O reinício do processo de revisão foi bastante tumultuado, cheio de irregularidades. 
Assim, após a oficina, juntando material significativo sobre as imprecisões do processo, o 
coletivo “Conexão Natal de Direitos”, do qual o Fórum DC faz parte, entrou com uma denúncia 
no Ministério Público estadual solicitando a suspensão do processo até que todas as 
irregularidades fossem sanadas. E o processo foi suspenso mais uma vez. 

No fim de julho, com todas as portarias publicadas, o processo foi retomado mais uma 
vez. A primeira reunião oficial dos GT aconteceu entre os dias 21 e 23 de agosto, sendo um 
em cada dia. Na semana seguinte tiveram início as oficinas por entidades, acontecendo a 
primeira dos Movimentos Sociais e ONG no dia 27 de agosto, e a dos empresários no dia 03 
de setembro. Também aconteceu a oficina territorial da Região Administrativa Leste. 

Para a preparação das comunidades para a oficina territorial Leste, que está em 
grande disputa, visto que se localiza na orla da cidade, o Fórum foi convidado para apresentar 
as questões técnicas a serem discutidas na revisão do Plano Diretor. Durante várias semanas, 
nas quintas-feiras à noite, os membros do Fórum – professores, alunos e parceiros – visitaram 
comunidades com o material produzido para melhor explicitar o conteúdo técnico de um Plano 
Diretor. 

O primeiro deles foi uma apresentação em power point que mostra o que são os 
parâmetros construtivos e como as áreas especiais do Plano Diretor, em especial da orla, 
garantem a permanência das comunidades que ali moram há décadas. Essa apresentação 
gerou um vídeo de 1 minuto, e um folder que explica o que é Plano Diretor, e o 
Macrozoneamento. Em seguida, também a partir dessa apresentação foi gerado o segundo 
número do folder, que trata das Áreas Especiais nessa parte da orla, e foi produzido também 
um segundo vídeo de 1 minuto também. Os folders são impressos e disponibilizados para as 
comunidades de acordo com suas necessidades. Os vídeos são compartilhados nas redes 
sociais do Fórum DC – Instragram e Facebook – e disponibilizados para whatsapp. 

Esse material está sendo produzido em parceria com um grupo de pesquisa intitulado: 
“Caracterização do tecido urbano de Natal: um estudo morfológico da evolução urbana da 
cidade”, que tem como objetivo sistematizar dados e informações produzidas sobre a cidade 
do Natal e compartilha-las. Em 2019 esse projeto foi adequado para produzir material para 
embasar a discussão acerca do Plano Diretor. Tanto o projeto de pesquisa quanto o próprio 
Fórum DC possuem bolsas de iniciação científica (IC) para alunos da graduação que tem 
contribuído com a produção desse material. A intenção é que essa produção não se encerre 
ao final do processo de revisão, servindo como contribuição ao combate ao analfabetismo 
urbanístico que tem sido defendido pelo BR Cidades. 

Também como suporte às discussões do Plano Diretor, foi organizado no dia 25 de 
julho uma palestra intitulada: Planejamento de Transportes e o necessário diálogo com o 
planejamento territorial, com a participação do professor da UNIFOR André Lopes. O Fórum 
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e os seus parceiros tem acompanhado e participado ativamente do processo de revisão do 
Plano Diretor, tanto presencialmente, quanto através da divulgação em redes sociais. 

O processo, entretanto, continua cheio de equívocos. As oficinas que deveriam ser de 
leitura da cidade já são de propostas. A leitura técnica apresentada pela Prefeitura não está 
sendo levada em conta, visto que a única proposta dos grupos imobiliários é o adensamento, 
mesmo sendo mostrado que não há infraestrutura básica suficiente para esse adensamento. 
Não estão sendo respeitados os grupos temáticos das oficinas, por exemplo na dos 
movimentos sociais tinha mais empresários que movimentos sociais. Nas oficinas territoriais 
também não está sendo controlado se os moradores das regiões estão participando, pois na 
lista de presença não há campo para colocar o bairro onde mora. Apesar disso está sendo 
notado e apontado por vários participantes, as oficinas estão ocorrendo. 

Além do acompanhamento do processo de revisão do Plano Diretor, o Fórum tem 
participado de outros eventos e discutido a Política Urbana também a nível federal. Entre os 
dias 27 de maio e 01 de junho aconteceu o Encontro Nacional da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano (ENANPUR) em Natal. Na ocasião 
aconteceu um encontro do BR Cidades, em que foram apresentados os núcleos e o que 
estavam fazendo. O Fórum participou do evento e apresentou suas atividades. Após esse 
evento, dia 29 de junho aconteceu um encontro dos núcleos do Nordeste em Campina 
Grande, e o Fórum também esteve presente apresentando suas atividades. 

Todas essas atividades foram preparatórias para o Encontro Nacional do BR Cidades 
que aconteceu em São Paulo, nos dias 02, 03 e 04 de agosto. O Fórum participou do evento 
e apresentou as reflexões resultantes do evento Orla de Natal em Debate, dando enfoque ao 
eixo do BR Cidades: Direito à Moradia e Regularização Fundiária. 

Ainda para este ano está planejado mais um evento com a temática da população em 
situação de rua: Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente, dando continuidade aos 
trabalhos no CONHABINS. Durante o evento será discutida tanto a situação da população em 
situação de rua no Brasil, e em especial em Natal, quanto os vazios urbanos que podem ser 
utilizados para propostas de moradia, desenvolvendo uma proposta para um deles a ser 
escolhido. 

 
Considerações Finais 
 

O Fórum Direito à Cidade tem articulado a extensão ao ensino e à pesquisa, à medida 
que tem envolvido alunos, professores e a sociedade, dando suporte técnico às comunidades 
acerca do processo de revisão do Plano Diretor. Este processo encontra-se permeado de 
vícios e fragilidades o que não tem permitido uma efetiva participação social, conforme 
garantido pelo Estatuto da Cidade, e consequentemente não tem refletido em seus resultados 
a visão de todos os grupos sociais envolvidos. Dessa forma, o debate desenvolvido não tem 
avançado na melhoria da qualidade da política urbana e no desenvolvimento das funções 
sociais e ambientais da propriedade e da cidade, deixando mais ameaçados ainda os grupos 
sociais vulneráveis e as áreas de fragilidade ambiental. Nesse contexto, o Fórum tem 
produzido materiais – folders, apresentações em power point e vídeos – que possam 
esclarecer questões técnicas e que possam ser amplamente compartilhados nas nossas 
redes sociais, contribuindo assim para a superação do que Ermínia Maricato denomina de 
analfabetismo urbanístico. Esse material, além de estar divulgado entre os parceiros do 
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e os seus parceiros tem acompanhado e participado ativamente do processo de revisão do 
Plano Diretor, tanto presencialmente, quanto através da divulgação em redes sociais. 

O processo, entretanto, continua cheio de equívocos. As oficinas que deveriam ser de 
leitura da cidade já são de propostas. A leitura técnica apresentada pela Prefeitura não está 
sendo levada em conta, visto que a única proposta dos grupos imobiliários é o adensamento, 
mesmo sendo mostrado que não há infraestrutura básica suficiente para esse adensamento. 
Não estão sendo respeitados os grupos temáticos das oficinas, por exemplo na dos 
movimentos sociais tinha mais empresários que movimentos sociais. Nas oficinas territoriais 
também não está sendo controlado se os moradores das regiões estão participando, pois na 
lista de presença não há campo para colocar o bairro onde mora. Apesar disso está sendo 
notado e apontado por vários participantes, as oficinas estão ocorrendo. 

Além do acompanhamento do processo de revisão do Plano Diretor, o Fórum tem 
participado de outros eventos e discutido a Política Urbana também a nível federal. Entre os 
dias 27 de maio e 01 de junho aconteceu o Encontro Nacional da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano (ENANPUR) em Natal. Na ocasião 
aconteceu um encontro do BR Cidades, em que foram apresentados os núcleos e o que 
estavam fazendo. O Fórum participou do evento e apresentou suas atividades. Após esse 
evento, dia 29 de junho aconteceu um encontro dos núcleos do Nordeste em Campina 
Grande, e o Fórum também esteve presente apresentando suas atividades. 

Todas essas atividades foram preparatórias para o Encontro Nacional do BR Cidades 
que aconteceu em São Paulo, nos dias 02, 03 e 04 de agosto. O Fórum participou do evento 
e apresentou as reflexões resultantes do evento Orla de Natal em Debate, dando enfoque ao 
eixo do BR Cidades: Direito à Moradia e Regularização Fundiária. 

Ainda para este ano está planejado mais um evento com a temática da população em 
situação de rua: Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente, dando continuidade aos 
trabalhos no CONHABINS. Durante o evento será discutida tanto a situação da população em 
situação de rua no Brasil, e em especial em Natal, quanto os vazios urbanos que podem ser 
utilizados para propostas de moradia, desenvolvendo uma proposta para um deles a ser 
escolhido. 

 
Considerações Finais 
 

O Fórum Direito à Cidade tem articulado a extensão ao ensino e à pesquisa, à medida 
que tem envolvido alunos, professores e a sociedade, dando suporte técnico às comunidades 
acerca do processo de revisão do Plano Diretor. Este processo encontra-se permeado de 
vícios e fragilidades o que não tem permitido uma efetiva participação social, conforme 
garantido pelo Estatuto da Cidade, e consequentemente não tem refletido em seus resultados 
a visão de todos os grupos sociais envolvidos. Dessa forma, o debate desenvolvido não tem 
avançado na melhoria da qualidade da política urbana e no desenvolvimento das funções 
sociais e ambientais da propriedade e da cidade, deixando mais ameaçados ainda os grupos 
sociais vulneráveis e as áreas de fragilidade ambiental. Nesse contexto, o Fórum tem 
produzido materiais – folders, apresentações em power point e vídeos – que possam 
esclarecer questões técnicas e que possam ser amplamente compartilhados nas nossas 
redes sociais, contribuindo assim para a superação do que Ermínia Maricato denomina de 
analfabetismo urbanístico. Esse material, além de estar divulgado entre os parceiros do 
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Fórum, tem sido compartilhado com as populações das comunidades, e está também 
disponibilizado na página do Observatório das Metrópoles. 

Sendo projeto de extensão, deve ser renovado anualmente o que possibilita modificar 
o foco principal de atuação após a conclusão do processo de revisão, mas com atenção à 
política urbana e demais políticas públicas relacionadas. 

Além das articulações locais (como o “Conexão Natal de Direitos”) e da articulação 
nacional com o BR Cidades, o Fórum está fazendo parte de uma articulação regional, com 
outras entidades membro do BR Cidades, na perspectiva de discussão de temáticas 
específicas da região, o que vai resultar em um encontro regional até o fim do ano, e o próximo 
encontro nacional do BR Cidades, em 2020, em alguma das cidades envolvidas. Os processos 
de revisão dos Planos Diretores de várias cidades do Nordeste estão em curso, as violações 
de direitos como a moradia têm sido constantes nas cidades, fatos que têm reforçado a 
necessidade de diálogo entre os diversos grupos organizado a nível regional. 
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Anexo 1 – Imagens dos eventos com participação do Fórum Direito à Cidade em 2018 – todas 
as imagens fazem parte do acervo próprio do Fórum 
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Cartaz do evento de lançamento do Fórum 
 

Cartaz do evento Caminhos para construção de 
territórios inclusivos 

 
Evento de lançamento do Fórum 

 

 
GT do evento Caminhos para a construção de 

territórios inclusivos 

 
Cartaz do evento de exibição do filme Catarro e 

roda de conversa 

 
 
 

Evento de exibição do filme Catarro e roda de 
conversa 
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Anexo 2 – Imagens dos eventos com participação do Fórum Direito à Cidade em 2019 – todas 
as imagens fazem parte do acervo próprio do Fórum 

 
Cartaz do evento Orla de Natal em Debate: 
projetos, gestão e interesse socioambiental 
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Utopía: Otro mundo en construcción 

Celso Valdez VARGAS (1), Genaro Hernández CAMACHO (2), Selene Laguna GALINDO 
(3), David Castillo NÚÑEZ (4), Cesar Mújica APARICIO (5), Lilia Anaya MONTOYA (6). 

(1-6) Brigada Académica Interdisciplinaria, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco 
 

Eixo A: 25 anos da Rede ULACAV, reflexões sobre avanços e retrocessos para uma formação/capacitação 
interdisciplinar em habitat. 

Resumen: El propósito de este escrito es reflexionar sobre los avances y retrocesos para una 
formación interdisciplinaria en hábitat. Por lo que se parte de un cuadro comparativo que devela las 
prácticas neoliberales (Cruz, 1999); (Cruz, 2000); (Martínez, 2011); (Salinas, 2013, 299); (Gómez et al., 
2016); (Cruz & Isunza, 2017) con la finalidad de plantear estrategias en oposición, mediante: las 
prácticas sociales (Haramoto, 2002); (González, 2003); (Barros, 2015); (Pérez, 2016). Es decir, se parte 
de la realidad impregnada por la desigualdad socio-espacial con la finalidad de plantear una transición 
a un entorno más equitativo. Consecutivamente una rigurosa revisión bibliográfica permite identificar 
las prácticas mediante las: metodologías (Dunowicz & Hasse, 2005); (Hernández & Velásquez, 2010); 
interacciones sociales (Hernandez, 2016); técnicas (Cubillos 2010) y canalización de recursos 
(Rodríguez & Sugranyes 2004, 64) en relación con la vivienda social. Así mismo, se propone compartir 
las experiencias desarrolladas en ámbitos respectivos, como también discutir nuevas formas de 
participación social para la construcción de vivienda. Finalmente, algunas conclusiones son 
enmarcadas en las nuevas formas de socialización del capital mediante la formación territorial. 

Palabras clave: vivienda social  |  participación comunitaria |  tecnologías constructivas |   
interdisciplinas |  hábitat. 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é refletir sobre os avanços e retrocessos para uma formação 
interdisciplinar no habitat. Por isso, é baseado em um quadro comparativo que revela práticas 
neoliberais (Cruz, 1999); (Cruz, 2000); (Martínez, 2011); (Salinas, 2013, 299); (Gómez et al., 2016); 
(Cruz & Isunza, 2017) a fim de propor estratégias em oposição por meio de: práticas sociais (Haramoto, 
2002); (González, 2003); (Barros, 2015); (Pérez, 2016). Quer dizer, faça parte da realidade impregnada 
pelo desigual sócio-espacial com a finalidade de plantar uma transição para um entorno mais equitativo. 
Consecutivamente una rigurosa revisión bibliográfica permite identificar as práticas mediante: 
metodologías (Dunowicz & Hasse, 2005); (Hernández e Velásquez, 2010); interações sociais 
(Hernandez, 2016); técnicas (Cubillos 2010) e canalização de recursos (Rodríguez & Sugranyes 2004, 
64) em relação à habitação social. Da mesma forma, é proposto compartilhar as experiências 
desenvolvidas nos respectivos campos, bem como discutir novas formas de participação social para a 
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construção da habitação. Finalmente, algumas conclusões são estabelecidas enquadradas nas novas 
formas de socialização do capital através da formação territorial. 

Palavras-Chave: habitação social  |  participação comunitária  |  tecnologias construtivas  | 
interdisciplinas  |  habitat.  

 

Abstract: The purpose of this paper is to reflect on the advances and setbacks for an interdisciplinary 
formation in habitat. So it is based on a comparative chart that reveals neoliberal practices (Cruz, 1999); 
(Cruz, 2000); (Martínez, 2011); (Salinas, 2013, 299); (Gómez et al., 2016); (Cruz & Isunza, 2017) in 
order to propose strategies in opposition through: social practices (Haramoto, 2002); (González, 2003); 
(Barros, 2015); (Pérez, 2016). That is to say, this paper begins from the reality impregnated by the socio-
spatial inequality with the purpose of expose a transition to a more equitable environment. Consecutively 
a rigorous bibliographic revision allows to identify the practices by means of: methodologies (Dunowicz 
& Hasse, 2005); (Hernández & Velásquez, 2010); social interactions (Hernandez, 2016); techniques 
(Cubillos 2010) and resource channeling (Rodríguez & Sugranyes 2004, 64) in relation to social housing. 
Likewise, it is proposed to share the experiences developed in respective fields, as well as to discuss 
new forms of social participation for the construction of housing. Finally, some conclusions are framed 
in the new forms of socialization of capital through territorial formation. 

Keywords: social housing | community participation |  constructive technologies |  interdisciplines |   
habitat.  
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formas de socialização do capital através da formação territorial. 
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Abstract: The purpose of this paper is to reflect on the advances and setbacks for an interdisciplinary 
formation in habitat. So it is based on a comparative chart that reveals neoliberal practices (Cruz, 1999); 
(Cruz, 2000); (Martínez, 2011); (Salinas, 2013, 299); (Gómez et al., 2016); (Cruz & Isunza, 2017) in 
order to propose strategies in opposition through: social practices (Haramoto, 2002); (González, 2003); 
(Barros, 2015); (Pérez, 2016). That is to say, this paper begins from the reality impregnated by the socio-
spatial inequality with the purpose of expose a transition to a more equitable environment. Consecutively 
a rigorous bibliographic revision allows to identify the practices by means of: methodologies (Dunowicz 
& Hasse, 2005); (Hernández & Velásquez, 2010); social interactions (Hernandez, 2016); techniques 
(Cubillos 2010) and resource channeling (Rodríguez & Sugranyes 2004, 64) in relation to social housing. 
Likewise, it is proposed to share the experiences developed in respective fields, as well as to discuss 
new forms of social participation for the construction of housing. Finally, some conclusions are framed 
in the new forms of socialization of capital through territorial formation. 

Keywords: social housing | community participation |  constructive technologies |  interdisciplines |   
habitat.  
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Utopía: Otro mundo en construcción 

Celso Valdez VARGAS, Genaro Hernández CAMACHO, Selene Laguna GALINDO,      
David Castillo NÚÑEZ, Cesar Mújica APARICIO, Lilia Anaya MONTOYA. 

 

Introducción 

En gran medida las ciudades actuales fueron construidas bajo los preceptos que 
llevaron a cabo la reproducción del espacio para la expansión del sistema capitalista, 
mediante: enclaves (Falero, 2015); economías de aglomeración (Marshall, 1890); (Jacobs, 
1989); (Lucas, 1988); la concentración principal de los aparatos del Estado (Ornelas, 2000); a 
la par de transferir las deseconomías hacia los más pobres. “La ciudad preeminente presenta 
también otros elementos que contribuyen a explicar la tendencia del sistema capitalista a la 
alta concentración espacial: i) por su papel en -la reproducción de la fuerza de trabajo; ii) por 
ser el centro de gestión de la empresa capitalista; iii) por facilitar el control de la producción; 
iv) por favorecer la especulación inmobiliaria; etc.” (Garza, 1982, 167). Dichas características 
que permiten la función del sistema tienden a ser modificadas, por ejemplo, el punto ii 
mencionado por Garza (1982): el centro de gestión de la empresa capitalista ubicada dentro 
de la ciudad, lo cual, en la actualidad, puede establecerse desde lugares remotos e incluso 
una administración puede ejercerse desde otras regiones o países. 

Ahora la cuestión transita en las vertientes diversas en que se transforman las 
relaciones sociales. En el que no hay una solución única para todas las ciudades, ya que cada 
una presenta sus propias características: culturales, económicas, políticas, territoriales y 
ambientales. (Bouskela et al., 2016). Por lo tanto, si el sistema depende de las relaciones 
sociales, entonces al modificar la estructura social, el sistema cambia. Por supuesto que 
existen respuestas múltiples, ya que la economía actual presenta límites en los patrones de 
acumulación que, en lugar de generar plusvalías, ocasionan una caída tendencial en la tasa 
de ganancia (Cantú & Santibañez, 2014), es decir la acumulación extraordinaria al estar fuera 
de control, genera determinadas externalidades negativas. “En cuanto a las ventajas de las 
economías de aglomeración cabe mencionar la reducción de los costos de transacción y los 
efectos de sinergia. Pero, en general, se considera que a partir de cierta dimensión los 
elementos anteriores se convierten en deseconomías.” (Manrique, 2006, 56). Por lo tanto, en 
lugar de disponer de la ciudad en cuanto a bien de cambio, existe la alternativa de retomarla 
en cuanto bien de uso, puesto que una de las contradicciones radica en que, durante las 
construcciones de dichas ciudades, los proyectos nunca pertenecieron a sus habitantes. 

En el caso de América Latina la ciudad moderna surgió por la instauración industrial, 
cuyo proyecto busca renovarse bajo la premisa de la ciudad terciaria, de innovación o en su 
caso por medio de la ciudad para el turismo (Barboza, 2017, 761). Lo cual intensificó la 
segregación, mediante: aumentos en el valor de las rentas; construcción de edificios cuya 
cimentación perjudicó las estructuras de casas colindantes; aumentó en la insuficiencia del 
suministro de los recursos y servicios básicos. Dentro de dichas poblaciones la pobreza en 
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aumento orientó a los habitantes hacia una participación conjunta para superar las 
condiciones de pobreza, a la vez de propiciar las resistencias sociales. 

El análisis de las fases del capitalismo demostró que “…, se puede comprobar que 
verticalización, expansión y dispersión, aparecen como tendencias complementarias en el 
contexto de un proceso de urbanización difusa y reticular” (de Mattos, 2014, 2016). Dichas 
estrategias de acumulación y regeneración del capital expresaron su base en las economías 
de aglomeración, a nivel local, para instaurar operaciones que responden al esquema global, 
donde “hay que tener presente que estos efectos se han presentado en su expresión más 
avanzada en las áreas urbanas ubicadas en los países con mayores niveles de 
financiarización y que, por esta razón, se evalúan como los más competitivos y con mayor 
capacidad para la absorción de excedentes de capital. (De Mattos, 2016, 48).  

De modo que, las rentas comprometidas a plazos determinados son una de las 
actuales estrategias en la que el capital ampliado opera en el ámbito global, en cuanto a táctica 
para promover la acumulación. Las rentas y ventas a crédito son una alternativa implementada 
para la superación de la crisis global de manera momentánea. En su conjunto, dicho esquema 
demostró la transferencia de las crisis hacia los sectores poblacionales más vulnerables al 
reventar la burbuja inmobiliaria (Cue, 2011); (Etxezarreta et al, 2013); (Daher, 2013); (Uribe & 
Fernández, 2014). Con base en dichos patrones es posible plantear alternativas opuestas de 
construcción socio-espacial. 

 
Tabla 1. Elementos inversos al sistema capitalista. 
 

Acciones capitalistas Inverso 
Valor de cambio Valor de uso 
Ciudad ajena Ciudad apropiada 
Explotación laboral Pago del salario íntegro a los trabajadores 
Selectividad del territorio Inversiones homogéneas 
Economías de aglomeración Apertura económica para la integración de las economías 

locales 
Segregación socioespacial Homologar valores del suelo 
Enclaves de producción Producción articulada 
Satisfacer al mercado global Satisfacer al mercado local 
Propagación de las deseconomías al entorno Edificaciones sustentables 
Concentración económica y territorial Equidad económica y territorial 
Islas amuralladas habitacionales (barrios cerrados) Unir zona habitacional con traza urbana 
Creación de burbujas inmobiliarias Economía basada en el trabajo 
Concentración principal de los aparatos del Estado Democratización socio-espacial 
Construcción espacial del miedo La eficacia colectiva como estrategia de control social 
Transferencia de las crisis a la población más pobre Dignificar las condiciones de vida 
Centro de gestión de la empresa capitalista Autogestión en todo el territorio 
Favorecer la especulación inmobiliaria Favorecer el acceso a la vivienda en hábitat de calidad 
Genera externalidades negativas Distribución de la riqueza 
Verticalización, expansión y dispersión, aparecen como 
tendencias complementarias en el contexto de un 
proceso de urbanización difusa y reticular 

Ciudad acorde al entorno, arquitectura vernácula  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Por supuesto que la lista de: Elementos inversos al sistema capitalista mostrados en 

la tabla 1, resulta plausible; sin embargo, el reto actual consiste en ¿cómo transitar hacia una 
redistribución equitativa del territorio? Con la finalidad de establecer una profundización en las 
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aumento orientó a los habitantes hacia una participación conjunta para superar las 
condiciones de pobreza, a la vez de propiciar las resistencias sociales. 

El análisis de las fases del capitalismo demostró que “…, se puede comprobar que 
verticalización, expansión y dispersión, aparecen como tendencias complementarias en el 
contexto de un proceso de urbanización difusa y reticular” (de Mattos, 2014, 2016). Dichas 
estrategias de acumulación y regeneración del capital expresaron su base en las economías 
de aglomeración, a nivel local, para instaurar operaciones que responden al esquema global, 
donde “hay que tener presente que estos efectos se han presentado en su expresión más 
avanzada en las áreas urbanas ubicadas en los países con mayores niveles de 
financiarización y que, por esta razón, se evalúan como los más competitivos y con mayor 
capacidad para la absorción de excedentes de capital. (De Mattos, 2016, 48).  

De modo que, las rentas comprometidas a plazos determinados son una de las 
actuales estrategias en la que el capital ampliado opera en el ámbito global, en cuanto a táctica 
para promover la acumulación. Las rentas y ventas a crédito son una alternativa implementada 
para la superación de la crisis global de manera momentánea. En su conjunto, dicho esquema 
demostró la transferencia de las crisis hacia los sectores poblacionales más vulnerables al 
reventar la burbuja inmobiliaria (Cue, 2011); (Etxezarreta et al, 2013); (Daher, 2013); (Uribe & 
Fernández, 2014). Con base en dichos patrones es posible plantear alternativas opuestas de 
construcción socio-espacial. 

 
Tabla 1. Elementos inversos al sistema capitalista. 
 

Acciones capitalistas Inverso 
Valor de cambio Valor de uso 
Ciudad ajena Ciudad apropiada 
Explotación laboral Pago del salario íntegro a los trabajadores 
Selectividad del territorio Inversiones homogéneas 
Economías de aglomeración Apertura económica para la integración de las economías 

locales 
Segregación socioespacial Homologar valores del suelo 
Enclaves de producción Producción articulada 
Satisfacer al mercado global Satisfacer al mercado local 
Propagación de las deseconomías al entorno Edificaciones sustentables 
Concentración económica y territorial Equidad económica y territorial 
Islas amuralladas habitacionales (barrios cerrados) Unir zona habitacional con traza urbana 
Creación de burbujas inmobiliarias Economía basada en el trabajo 
Concentración principal de los aparatos del Estado Democratización socio-espacial 
Construcción espacial del miedo La eficacia colectiva como estrategia de control social 
Transferencia de las crisis a la población más pobre Dignificar las condiciones de vida 
Centro de gestión de la empresa capitalista Autogestión en todo el territorio 
Favorecer la especulación inmobiliaria Favorecer el acceso a la vivienda en hábitat de calidad 
Genera externalidades negativas Distribución de la riqueza 
Verticalización, expansión y dispersión, aparecen como 
tendencias complementarias en el contexto de un 
proceso de urbanización difusa y reticular 

Ciudad acorde al entorno, arquitectura vernácula  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Por supuesto que la lista de: Elementos inversos al sistema capitalista mostrados en 

la tabla 1, resulta plausible; sin embargo, el reto actual consiste en ¿cómo transitar hacia una 
redistribución equitativa del territorio? Con la finalidad de establecer una profundización en las 
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alternativas de construcción socio-espacial se establecen los siguientes aparatados: 1) 
Metodologías para las construcciones sociales, 2) Interacciones en la vivienda social, 3) 
Técnicas de construcción; 4) Canalización de recursos y finalmente se establecen 
conclusiones. 

 
Metodologías para la construcción de vivienda social 
 

A la par de las construcciones basadas en el valor de cambio, existieron alternativas 
como los Sistemas de Proyectos realizados por el arquitecto Fermín Estrella (1982), los cuales 
consistieron en: estudiar las tipologías a proyectar; analizar las necesidades de los espacios; 
modular por áreas; plantear bosquejos y anteproyectos; establecer un listado de espacios y 
analizarlos cada uno por separado (necesidades, equipo, tamaño, etc.); agrupar locales 
dentro de un módulo para establecer una tipificación y desarrollar revisiones constantes con 
el usuario para diseñar con él. Así mismo existen propuestas de sistematización mediante la 
implementación de: materiales (Guerrero, 2010), técnicas constructivas (Cubillos 2010), 
interacciones sociales (Hernandez, 2016), entre otras. En dicho contexto la Brigada 
Académica Interdisciplinaria retoma las enseñanzas que fueron desarrolladas en diversos 
países con la finalidad de coadyuvar en la construcción de una sociedad más equitativa.  

La Brigada se desarrolla con alumnos, egresados y docentes de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, dentro de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Donde se 
implementa el Modelo General del Proceso de Diseño (Ocejo, 1992), el cual consiste en una 
metodología que vincula las prácticas académicas con poblaciones determinadas, en función 
a las problemáticas nacionales. Dicha metodología es actualizada acorde a cada docente, por 
ejemplo: la arquitecta Selene Laguna Galindo incorpora el Método Livingston desarrollado por 
el arquitecto argentino: Rodolfo Livingston, el cual, de manera general, desarrolla los diseños 
en conjunto con los futuros habitantes. 

 
Foto 1. Conocimiento de los usuarios futuros en visitas de campo. 

 
Fuente: foto propia 2019, implementación del Modelo General del Proceso del Diseño y del 
Método Livingstone. 
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Un elemento clave de nuestra metodología radica en establecer vínculos con 
organizaciones sociales, mediante los líderes. De este modo, es posible establecer tiempos 
de trabajo que coincidan con los tiempos académicos, por lo que en ocasiones se establecen 
intervenciones progresivas. Por supuesto que realizamos previamente cronogramas, 
formularios, explicación de las metodologías de comunicación y en determinados momentos 
la subdivisión por grupos. Así que es posible establecer espacios para el trabajo fuera del 
aula, los cuales son llevados a cabo dentro de los predios u hogares. De modo que, el contacto 
de los alumnos con la vida cotidiana fomenta el compromiso social hacia una búsqueda de 
alternativas de habitar. 

Las tendencias actuales para la construcción de vivienda digna transitan de los análisis 
de la vivienda construida (Stivale & Falabella, 2005) hacia la inclusión progresiva de los 
habitantes en los procesos del diseño (Miranda et al., 2010); así mismo plantean la 
intervención entre distintas escalas, al proponer no sólo construir vivienda; sino componer 
espacios urbanos conectados a la naturaleza en nuestro entorno inmediato (Salingaros et al., 
2006); (Pérez, 2016). Desde la selección de los predios hasta las interacciones socio-
espaciales del habitar, donde cada implementación teórica o práctica muestra aspectos 
críticos por ser mejorados, por ejemplo: la selección y uniones entre materiales diversos que 
en algunos casos resultaron con desventajas (Ordóñez et al, 2002, 60); la pérdida de la 
composición vernácula por las réplicas de viviendas en serie; la dificultad en transferir 
determinadas técnicas constructivas hacia las comunidades; entre otras. 

Con la finalidad de transitar de las viviendas actuales hacia mejoras, existen diversos 
desarrollos metodológicos que permiten la evaluación de la calidad de la vivienda social y 
económica en términos de satisfacción de necesidades y expectativas de los usuarios, por 
ejemplo: Hernández & Velásquez (2010) encontraron que “… las dimensiones físicas guardan 
relación directa con el nivel de satisfacción de los habitantes, por lo cual debemos buscar que 
el diseño de los prototipos de viviendas satisfagan las necesidades objetivas y subjetivas de 
los usuarios. Para lograr esto debemos considerar la opinión de los usuarios desde las etapas 
tempranas de diseño y la concepción de los prototipos, implementando además mecanismos 
de validación de la satisfacción de los usuarios una vez que estos reciben y habitan su 
vivienda para poder retroalimentar y generar los ajustes necesarios, siempre pensando en la 
satisfacción de las personas.” (34p).  

 
Foto 2 y 3. Viviendas dañadas e implementación de refuerzos estructurales. 

  
Fuente: Fotos propias, levantamiento de viviendas dañadas en Ciudad de México e intervención 
estructural. 
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Para transcurrir de las problemáticas actuales resulta posible establecer equipamiento 
y servicios mediante “El urbanismo participativo, como una de esas nuevas alternativas para 
la construcción social de la ciudad, es sin lugar a dudas un nuevo concepto de inclusión, de 
construcción colectiva y activismo, con el cual se puede conseguir transformar la ciudad para 
el ciudadano, a través de los proyectos a pequeña y mediana escala que están logrando un 
despertar de la ciudadana, una participación colectiva de ciudad y una apropiación por parte 
del usuario de los espacios que le brindan oportunidades para la realización de los quehaceres 
de su cotidianidad.” (Hernandez, 2016, 17). 

Dentro de las alternativas propuestas, se encuentran la informalidad y el 
financiamiento que son antagónicas; pero fueron implementadas en contextos específicos, 
por ejemplo en el modelo chileno “El financiamiento habitacional se obtiene compartidamente 
mediante el esfuerzo inicial de las personas (ahorro previo del postulante), el aporte directo 
del Estado en forma de subsidio (presupuesto anual) y el mercado financiero (crédito 
hipotecario)” (Salas, 2002, 66) de tal modo que el modelo chileno deja afuera aquellos que no 
tienen capacidad de ahorrar y además genera deudas para los nuevos habitantes.  

En cuanto al sector informal, emerge por aquellos que no poseen poder político o 
económico; sin embargo en su conjunto presentan cifras mayores al 50% para el consumo de 
algunos productos, entre ellos el cemento “consume en la actualidad (1999) el 58% de los 33 
millones de toneladas de cemento que produce anualmente Brasil!.” (Salas, 2002, 63) Dichos 
datos expresan el carácter que deben adquirir las soluciones socio-urbanas, es decir el 
conjunto de la pobreza expresa poder; nunca aislada; sino en articulación. 

Por lo tanto, las metodologías requieren de una asimilación; no sólo por los arquitectos 
o estudiantes; sino que necesitan llegar hasta la sociedad en su conjunto. Al respecto, 
Salingaros et al. (2006) retoman el trabajo de Christopher Alexander con la aplicación de las 
herramientas conceptuales del Lenguaje de Patrones y los Códigos generativos para proponer 
una metodología. Los autores indican que la construcción de las ciudades obedeció a un 
esquema industrial posterior a las guerras mundiales el cual no problematizó la ciudad e ignoró 
la complejidad física y social de un tejido urbano exitoso, por lo tanto, no permite las 
interacciones humanas dentro del ambiente construido. De este modo, consideran un 
proyecto exitoso, cuando es mantenido y amado por sus habitantes y también si su tejido 
urbano se une de forma sana e interactiva con el resto de la ciudad, en el cual el proyecto 
surge de las interacciones sociales “…en nuestro proyecto no existe una imagen en un 
principio: ésta emerge del proceso mismo, y es clara sólo después de que todo está 
terminado” (Salingaros et al. 2006, 3). 

Es así que, pensar en la participación social conlleva a establecer metodologías que 
unifiquen y logren establecer a los integrantes en tanto cualidad de semejantes. Respecto a 
la integración social en las diferentes escales existe la posibilidad de plantear intervenciones 
progresivas desde el ámbito urbano hacia la construcción de la vivienda, por ejemplo: la 
metodología de Salingaros et al. (2006) parte de tres procedimientos además de establecer 
una serie de recomendaciones: “Primero, comenzamos colocando en la tierra la red de calles 
con la participación activa de los usuarios, y no con un plan preconcebido y dibujado en 
cualquier otro lado. El segundo elemento inusual es permitir (de hecho, impulsar) a los 
usuarios a adornar la banqueta frente a su casa antes de que la casa este construida. El tercer 
elemento inusual es construir el espacio urbano antes de que las casas estén terminadas. El 
espacio urbano va a definir el carácter del asentamiento como un todo – su calidad espacial 
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e identidad a gran escala – más que cualquier otro objeto construido. Jugará un rol importante 
en el sentir de los residentes sobre su propia emocionalidad en el sitio.” (Salingaros et al. 
2006, 51). 

La construcción de vivienda desde parámetros sociales conlleva a reflexionar en su 
potencial de bien de uso, es decir romper con los esquemas que elevan sus valores para la 
obtención de ganancias. “En la actualidad, la necesidad de mantener el patrimonio plantea el 
desafío de reducir los costos de conservación, definiendo desde el proyecto los criterios de 
calidad constructiva, funcional y administrativa que permitan optimizar presupuestos ajustados 
para el mantenimiento edilicio a lo largo de su ciclo de vida, destinando lo posible al alcance 
del usuario.” (Dunowicz & Hasse, 2005, 87). De este modo los autores revisaron el Conjunto 
Urbano Soldati edificado en 1981, para notar las fallas acordes a la Norma ISO 6241 en 
relación al desempeño o comportamiento en uso en Argentina. Por lo tanto, si la adquisición 
de vivienda resulta lo más económica posible, resulta entonces factible destinar recursos para 
su preservación. Para lo cual “Se estableció la necesidad de reestructurar las unidades de 
gestión en el 50 % de los edificios altos y en el 100 % de los edificios bajos, con el fin de 
contribuir a clarificar los derechos y responsabilidades de los copropietarios, mediante 
unidades de gestión que concilien la estructura física con la administrativa y legal, en una 
estructura que las integre, favoreciendo el uso y apropiación del hábitat por los usuarios.” 
(Dunowicz & Hasse, 2005, 92). 

De manera general las metodologías revisadas toman en cuenta al entorno, a los 
usuarios y a sus interacciones, para preservar la vida. De tal modo que “… , la necesidad de 
conocer y asociarte a la maneras de vivir de las personas, el tratar de poner-te en la situación 
de ellos, en su piel, el tratar de comprender sus recursos y limitaciones, el asociarte a sus 
mundos, se convierte en algo tan esencial, que una vez que uno los entiende, la solución 
arquitectónica se presenta de una manera natural, casi automática, como una respuesta al 
problema.” (Hagerman, 2011, 223).  

 
Interacciones sociales en la construcción del hábitat 
 

En la transición de los actos individuales al colectivo, en su mayoría son incorporadas 
las decisiones de todos los integrantes en medida de lo posible, lo cual casi siempre deja 
afuera aquellas decisiones que no benefician a la mayoría, en estos casos los individuos 
deciden hasta qué punto participan y si las decisiones de la colectividad no les convencen, 
entonces deciden detener sus labores e incorporarse en actividades futuras que, si les 
favorezcan o en su caso continuar con los trabajos, al reconocer que son aportes para la 
colectividad. 

La democracia en medida de lo posible (Castoriadis, 2007) comienza con la 
participación de la colectividad, presuponiendo y haciendo efectiva la igualdad de todos. Por 
lo que los diversos medios de comunicación son el medio de partida para la integración 
durante la organización: en asambleas, en los talleres, con los estudiantes durante las visitas 
de campo, etc. En tales actividades, cada integrante asume su integración al expresar sus 
dudas o aportes que contribuyen a la planeación. Además, durante las construcciones, la 
comunicación permanece a través de capas múltiples y yuxtapuestas que coadyuvan en la 
integración de los habitantes durante todas las etapas constructivas. En caso de notar 
aislamientos, antes de fomentar su incorporación, resulta conveniente entender los motivos 
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de separaciones momentáneas, puesto que en la mayoría de las ocasiones se debe al 
cansancio o a la dificultad para acceder a los sitios de trabajo. 

Una de las mayores contradicciones para la integración social, radica en una sociedad 
actualmente fracturada por la división socio-espacial en una escala local y por la división 
internacional del trabajo en una escala global. Por lo que las condiciones imperantes tienden 
hacia la individualidad (Valenzuela, 2012) y hacia la invisibilización de la pobreza. Tales 
circunstancias no dejan alternativa que propiciar la unión de la sociedad para establecer 
trabajos conjuntos. Ahora, la cuestión radica en ¿cómo transitar de las interacciones sociales 
actualmente permitidas? para dar cabida a vínculos que logren superar las condiciones de 
pobreza. 

En diversas ocasiones los arquitectos han tratado fungir de puente para coadyuvar en 
la integración social donde “…, la vocación parece ser más bien la de antihéroe, una figura 
discreta, casi al borde del anonimato, huidiza respecto de los reflectores y, sobre todo, 
orientada hacia la colaboración permanente en contextos multidisciplinares.” (Prieto & 
Torrego, 2016, 18). De tal modo que los puentes sociales permiten ampliar el andamiaje 
pedagógico que al “… proponer momentos o situaciones de participación de las personas 
ayuda mucho para que ellas se apropien de un proyecto, pero es muy importante que estas 
propuestas sean tomadas en cuenta, porque si no en vez de cooperar podemos producir un 
rechazo, …” (Hagerman, 2011, 227). 

La misma sociedad conforma las relaciones sociales: formales, dentro o fuera de la 
legalidad “Para que una persona se sienta segura es necesario que desarrolle un sentido de 
apropiación del territorio de modo que se identifique con el entorno suficientemente como para 
defenderlo. En este sentido, la relación con el control social es más directa, personal y 
cotidiana.” (Valenzuela, 2012, 211). A manera que la apropiación del espacio permite 
progresivamente la disposición de mejorar el cuidado al entorno, así mismo disminuye la 
percepción de inseguridad en los habitantes, “la eficacia colectiva demanda una mayor 
vinculación social, la cual no se genera de manera natural en las comunidades y generalmente 
surge a partir de uno o más eventos que han involucrado las emociones de los residentes 
(miedo, ansiedad, odio, etc.).” (Valenzuela, 2012, 211). 

Por lo visto una clave para las interacciones sociales radica en las emociones que 
generan los ambientes, es decir en las interelaciones de comunicación. La comunicación, 
amplía el acceso a la información y al conocimiento, para fomentar el poder social en las 
poblaciones. “Un mayor conocimiento sobre las posibilidades de acción sirve para aumentar 
los lazos entre las redes locales, regionales y nacionales y, a su vez, generar una mayor 
interacción, clave para el fortalecimiento de la sociedad civil como poder social.” (Gonzalez et 
al., 2011, 253). De este modo la apertura hacia las maneras en que se pueden establecer 
mejoras progresivas radica en que “…, el diseño de la vivienda de interés social deberá ser 
flexible, permitiendo la adecuación de la vivienda de forma progresiva, y que evolucione en el 
tiempo gracias a su sostenibilidad económica como una vivienda productiva, involucrando a 
su vez la participación del usuario como actor principal de la mano con el profesional de la 
arquitectura.” (Pérez, 2016). Así que el desarrollo e integración social presenta múltiples 
ejemplos (Ruiz & Romano, 2019), donde los autores diversos coinciden en que “Sin la 
presencia protagónica de la población en el diseño y construcción de la ciudad a la que aspira, 
hablar de localidades urbanas habitables, productiva y ambientalmente sustentables es mera 
retórica inviable.” (Ornelas, 2000, 67). 
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Técnicas para la vivienda social 
 
Las necesidades por solucionar espacios habitables de calidad con el resultado 

máximo a un esfuerzo mínimo (Estrella, 1982), orientaron las acciones de las técnicas 
realizadas, en cuanto a: su alcance, duración, costos y transferencias de los procesos 
constructivos. Por lo tanto, los desafíos radican en ¿cómo la sociedad logra materializar sus 
planes? Una de las maneras consiste en enseñar técnicas constructivas, de modo que la 
población pueda dimensionar lo imaginado y de manera paulatina asimilar las técnicas para 
encontrar diferentes formas de armado. Dentro de los talleres o actividades en sitio, cada 
integrante, aprende de manera diversa, generalmente la mayoría se especializa en aprender 
un contenido en específico; más no todo el procedimiento. Por lo que, dentro de las 
actividades de transferencia de tecnologías, resulta útil desmontar y montar, una y otra vez 
hasta que todos los integrantes hayan asimilado a plenitud los procesos. 

Dentro de las técnicas constructivas para la vivienda social se encuentran 
investigaciones en torno al: Mejoramiento del suelo (Guerrero & Soria, 2014); Bóvedas 
Mexicanas de adobe y ladrillo, sin cimbra (Aguirre, 2016); Tierra Vertida (Guerrero & Soria, 
2016); Bahareque (Castañeda, 2014) implementación de aditivos naturales y artificiales a 
bloques de tierra comprimida (Aranda, & García, 2016); por supuesto que también el uso del 
concreto en la autoconstrucción y la implementación de aditivos para: aligerarlo, aumentar su 
resistencia, disminuir sus costos principalmente para vigas y losas. (Quintero & González, 
2006). 

Además de los trabajos en sitio existen alternativas para transferir los procesos 
constructivos mediante diagramas, videos (Alfaro, 2011), fotografías, modelos a escala, etc. 
“... a través de un apego a aspectos normativos y procedimentales.” (Alfaro, 2007, 130). En 
nuestro caso aplicamos cursos teóricos y prácticos con habitantes, para ello, la transición de 
datos implementa el lenguaje más sencillo posible, además de modelos a escala y el trazado 
en sitio de las composiciones propuestas. Dentro de los talleres se explican las diferentes 
maneras de aplicar un mismo material, con la finalidad de otorgar versatilidad en alternativas 
de construcción. 

Es cierto que la población pierde paulatinamente la confianza en la arquitectura 
vernácula y pretende replicar los diseños que generan los sectores inmobiliarios. “Con una 
velocidad sorprendente, estos recursos constructivos fueron sustituidos por materiales 
comerciales como el cemento, los bloques de concreto o de barro cocido, el vidrio, el aluminio, 
el acero y las pinturas plásticas, con lo que entró en crisis una cultura edilicia de probada 
eficiencia y continuidad milenaria.” (Guerrero, 2010, 47). De tal modo que las futuras 
generaciones menosprecian los aspectos tradicionales de las viviendas locales, por lo que 
surgen transformaciones de hibridación cultural que presentan adaptaciones en los sistemas 
constructivos. De este modo resulta indispensable el diseño de prototipos flexibles de vivienda 
social que puedan ser transformadas por sus habitantes (Cubillos, 2010). Con la finalidad de 
que las técnicas estén en relación al estudio de la vivienda, en cuanto a proceso, en donde la 
satisfacción de la necesidad de flexibilidad sea resuelta a través de la identificación de los 
factores que incluyan variables urbanas y arquitectónicas en el tiempo. 

Una de las alternativas existe mediante las ONG´s quienes buscan canalizar los 
procesos técnicos mediante vínculos con el Estado, por ejemplo: el Centro Experimental de 
la Vivienda Económica (CEVE) y la Asociación de Vivienda Económica (AVE) quienes refieren 
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resistencia, disminuir sus costos principalmente para vigas y losas. (Quintero & González, 
2006). 

Además de los trabajos en sitio existen alternativas para transferir los procesos 
constructivos mediante diagramas, videos (Alfaro, 2011), fotografías, modelos a escala, etc. 
“... a través de un apego a aspectos normativos y procedimentales.” (Alfaro, 2007, 130). En 
nuestro caso aplicamos cursos teóricos y prácticos con habitantes, para ello, la transición de 
datos implementa el lenguaje más sencillo posible, además de modelos a escala y el trazado 
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Es cierto que la población pierde paulatinamente la confianza en la arquitectura 
vernácula y pretende replicar los diseños que generan los sectores inmobiliarios. “Con una 
velocidad sorprendente, estos recursos constructivos fueron sustituidos por materiales 
comerciales como el cemento, los bloques de concreto o de barro cocido, el vidrio, el aluminio, 
el acero y las pinturas plásticas, con lo que entró en crisis una cultura edilicia de probada 
eficiencia y continuidad milenaria.” (Guerrero, 2010, 47). De tal modo que las futuras 
generaciones menosprecian los aspectos tradicionales de las viviendas locales, por lo que 
surgen transformaciones de hibridación cultural que presentan adaptaciones en los sistemas 
constructivos. De este modo resulta indispensable el diseño de prototipos flexibles de vivienda 
social que puedan ser transformadas por sus habitantes (Cubillos, 2010). Con la finalidad de 
que las técnicas estén en relación al estudio de la vivienda, en cuanto a proceso, en donde la 
satisfacción de la necesidad de flexibilidad sea resuelta a través de la identificación de los 
factores que incluyan variables urbanas y arquitectónicas en el tiempo. 

Una de las alternativas existe mediante las ONG´s quienes buscan canalizar los 
procesos técnicos mediante vínculos con el Estado, por ejemplo: el Centro Experimental de 
la Vivienda Económica (CEVE) y la Asociación de Vivienda Económica (AVE) quienes refieren 
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de insuficiente la formación de viviendas tanto cualitativo como cuantitavo. “Las diferentes 
políticas socio-habitacionales concebidas como la producción de obras físicas (nuevas 
viviendas completasen grandes conjuntos habitacionales), producidas por empresas privadas 
y financiadas por el Estado a través de créditos subsidiados, no han permitido que prosperaran 
otras ofertas habitacionales adaptadas a las realidades regionales y locales o a los sectores 
sociales a las que estaban dirigidas. Así han resultado insuficientes tanto a nivel cuantitativo 
como cualitativo, siendo necesaria la formulación de nuevas líneas de acción” (CEVE & AVE, 
2004, 7), por lo que a continuación se tratan brevemente distintas opciones para la 
canalización de recursos para la vivienda social. 
 
Canalización de recursos para la vivienda social 

 
Las investigaciones para la canalización de los recursos para la vivienda social, 

coinciden en los impedimentos para que los fondos lleguen a las poblaciones. Puesto que 
existe una amplia brecha entre el mantenimiento y la construcción en relación con su 
factibilidad económica, originada por: 1) el deterioro habitacional de la vivienda social, por 
costos de mantenimiento y rehabilitación cuantiosos; 2) la falta de mecanismos para que el 
Estado subsidie los costos de construcción y mantenimiento y 3) la población se encuentran 
en su mayoría por debajo de la línea de pobreza, en una época signada por el desempleo o 
la subocupación. (Dunowicz & Hasse, 2005). A partir de lo mencionado y de las vivencias de 
construcción, existen tres maneras generales para la obtención de recursos: 1) mediante el 
trabajo social; 2) por medio del Estado y 3) a través del sector privado. 

Mientras algunos autores mencionan la indispensable articulación de los tres actores 
sociales (Reisdorfer, Sandra & Salla, 2005); se presentan alternativas que parten de la base 
social, ya que los recursos presupuestales nacionales en su mayoría están destinados a los 
megaproyectos que buscan legitimar a los gobernantes en curso, es decir las articulaciones 
entre el Estado y la sociedad dan cabida a nuevas élites (Machado & Zibechi, 2016). Así que 
las asociaciones por cooperación público-privadas terminan por canalizar recursos hacia un 
sector minoritario, a la vez de regular a los sectores poblacionales con “… una ciudad que 
avanza sobre otra, negándola y poniéndola al margen.” (Villegas; Esteban & Nussbaumer, 
2016) Entonces ¿cómo invertir dicho esquema? cuando la población en su mayoría no puede 
acumular capital y están inmersos en una vida de pobreza. 
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Foto 4. Diseño y selección de propuestas de viviendas, comunidad de habitantes, alumnos y 
docentes. 

 
Fonte: Imagen propia, 20 de julio 2019. Entrega de Proyectos. Carrera #83. Frente del Pueblo 
Resistencia Organizada.  

 
Algunos sectores del Instituto de Vivienda INVI en México, realiza cooperativas en la 

cual los futuros usuarios deben cuidar un predio otorgado por el Estado, es decir se turnan 
para vigilar el predio, en cuartos de lámina rodeados de escombro y basura hasta por 15 años. 
Durante los procesos para el comienzo de las edificaciones, deben otorgar cuotas mínimas 
semanales, pagar cantidades inmensas por los planos y estar sujetos a las normativas que 
establecen espacios mínimos. Además, durante la custodia del predio no se permite su uso 
para hacer negocio, del tipo: comedores o renta para la pensión de autos, lo cual resulta 
contradictorio ya que los integrantes de la cooperativa deben reunirse al menos una vez a la 
semana para distribuir dulces en bolsas pequeñas, para posteriormente venderlos y llevar las 
ganancias hacia los coordinadores. Es decir, la mayoría de los esquemas actuales replican la 
marginación mediante modelos de regulación, para establecer medidas mínimas de vivienda 
costosa, dentro de las cuales su condición de pobreza está normalizada para que no sea 
superada. Por supuesto que la población carente, en la mayoría de las ocasiones, termina por 
aceptar dichas condiciones. 

Entre los intermediarios ubicados entre el Estado y la edificación de viviendas, se 
encuentran las constructoras, las cuales quiebran al perder los apoyos proporcionados por el 
Estado: Geo se declara en quiebra cuando el Estado le quita los subsidios a la vivienda 
(Rodríguez, 2018); INFONAVIT que pasó de constructor a bursatilizador (Rodríguez, 2017), 
es decir la población trabajadora posee créditos financiados por sus propios salarios 
regulados desde el Estado; pero dicha población no aplica los créditos porque son muy bajos; 
Grupo ICA (Valle, 2018) ligada a los megaproyectos que al ser cancelados por el gobierno 
entrante establece un rescate mediante Fintech Investments, venta y compra de sus acciones; 
entre otras constructoras declaradas en crisis se encuentran: Ara, Sare, Homex y Urbi 
(Pineda, 2018). 

Por otra parte, la arquitecta Selene, docente de la Universidad Autónoma 
Metropolitana realizó proyectos de vivienda, acorde a las disposiciones normativas, con la 
finalidad de canalizar algunos recursos hacia los sectores poblaciones vulnerables, cuyos 
proyectos son diseñados por los estudiantes y los planos son otorgados de manera gratuita 
hacia las poblaciones, puesto que la educación pública surge de los impuestos y, por ende, 
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los planos ya están pagados. Posteriormente los usuarios seleccionan un proyecto al que los 
estudiantes y docentes les darán continuidad en las instituciones respectivas. 

Por supuesto que la cantidad de viviendas por sí sola no basta, “porque los efectos 
urbanos –segregación, fragmentación- y los efectos sobre las familias o las personas –
inseguridad, difícil convivencia, hacinamiento- crean nuevos, caros y serios problemas a la 
gente, a la sociedad y al Estado. Los temas de la calidad del entorno de los conjuntos 
habitacionales, de la flexibilidad de las unidades de vivienda, de la convivencia entre los 
residentes, de la localización, el diseño –entre otros- siguen ausentes en los predicados de la 
política habitacional.” (Rodríguez & Sugranyes 2004, 64) A manera de coadyuvar en dichas 
problemáticas, la asignación de recursos no debe situarse en la cantidad; sino en la calidad. 

Un ejemplo se encuentra en Uruguay a partir de la crisis económica en los sesentas, 
caracterizada por condiciones políticas que promovieron la organización de cooperativas “En 
primer lugar, la presencia de un movimiento de profesionales solidarios con los sectores 
populares, que pusieron sus competencias al servicio de grupos necesitados de viviendas, 
mediante la creación de grupos de asesoría (llamados Institutos de Asistencia Técnica en la 
Ley de Vivienda de 1968). Otro factor fundamental ha sido la aprobación de la Ley de Vivienda 
en 1968 donde se pone de manifiesto la existencia de una voluntad política de incorporar a 
las cooperativas en la producción de viviendas...” (Richer, 2010, 20). De este modo las 
cooperativas lograron mayor calidad que las viviendas ofrecidas por el Estado o por el sector 
privado. 

Resulta posible entonces, plantear alternativas a la economía actual, por ejemplo, en 
la Economía Solidaria “El poder popular no se presenta como un “contrapoder” sino como un 
proceso integral de gestación de nuevos valores y relaciones, ya que la superación del 
capitalismo requiere de la superación de la lógica del funcionamiento del capital, y esto 
significa que la transformación social requiere de una larga transición. Esta empieza cuando 
los pueblos tratan de dar respuesta a sus necesidades y para ello se organizan proponiendo 
alternativas, impulsando la participación democrática y organizándose políticamente, 
construyendo de esta manera, un poder político-cultural popular desde abajo.” (Gómez, 2013, 
122). 
 
Conclusiones 

 
En referencia a lo planteado acerca de la reflexión sobre avances y retrocesos para 

una formación en hábitat, interpretamos que existen: experiencias para el diseño, 
transferencia de técnicas constructivas, mantenimiento y gestión de la vivienda social. En 
donde la organización acontece en función de las intervenciones colectivas, donde cada 
integrante resulta fundamental para complementar los procesos hacia la construcción de 
soluciones. Por tanto, dichas prácticas también suelen traducirse en nuevas lógicas y en un 
lenguaje que consolida nuevos mecanismos. 

Estos mecanismos están conformados por acciones conjuntas que buscan mejorar las 
condiciones de vida poblacionales mediante la autogestión o a través de la intervención de 
distintos actores sociales: Estado, sector privado y público, acorde a contextos determinados. 
Cada solución aportó enseñanzas para complementar las acciones futuras. En la mayoría de 
las propuestas, las sugerencias de los integrantes quedan dentro de los procesos de diseño; 
pero también reconocemos que existen desacuerdos donde los habitantes deciden retirarse 
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o seguir laborando acorde a los intereses de la mayoría, por lo que la expresión de la 
construcción del hábitat manifiesta el nivel de conciencia social en determinados momentos. 
Actualmente la capacidad de solución presenta: poblaciones ávidas de aprender y desempleo 
generalizado; por lo que la articulación social puede generar instrumentos autónomos que 
logren sobrepasar las condiciones actuales de pobreza. 

Para fortalecer la construcción de vivienda, se retomó la crítica y la autocrítica, con la 
finalidad de establecer mejoras que puedan ser implementadas con flexibilidad, es decir 
donde los elementos compositivos estén sujetos a ser adaptados en el tiempo y en los 
espacios determinados para construir territorios sociales. Finalmente cabe reconocer que 
existen diferentes formas autogestivas, las cuales presentan desafíos múltiples. Por el 
momento presentamos algunos procesos para construir un hábitat más accesible en entornos 
de pobreza, a su vez los límites de la acumulación presentaron deseconomías que pueden 
ser transformadas en acciones para la reutilización de los espacios. 
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As contínuas reflexões sobre a produção social do habitat repercutem numa evo-
lução teórica igualmente constante, que se reflete nas inovações e melhorias 
aportadas às ações de cunho prático. Nesta perspectiva, é importante destacar os 
aspectos teóricos e empíricos abordados nas experiências realizadas pelas Cáte-
dras/Disciplinas que compõem a Rede ULACAV, com base nos fundamentos 
desenvolvidos no acompanhamento e/ou apoio a iniciativas individuais e coleti-
vas/colaborativas de produção do habitat. A novos desafios nesse campo corres-
pondem novas formas de compreendê-los e de lhes dar respostas objetivas. 
Assim, esta linha temática receberá proposições de trabalho que venham a contri-
buir para responder questões-chaves como: Quais as bases de conhecimento 
teórico e empírico alicerçam as experiências desenvolvidas da Rede ULACAV em 
suas ações práticas no habitat? Quais inovações notáveis foram observadas? 
Como questões emergentes (como as mudanças climáticas e o ataque aos direi-
tos sociais) estão sendo enfrentadas teórica e empiricamente? Que teorias e prá-
ticas se apresentam como respostas promissoras ao desafio de se produzir um 
habitat urbano sustentável e inclusivo? Incentiva-se a apresentação de experiên-
cias que abordem a relação inter-Cátedras/Disciplinas da Rede ULACAV, com 
ênfase no intercâmbio e aprendizados em torno de teorias, metodologias e práti-
cas de cunho interdisciplinar.

As contínuas reflexões sobre a produção social do habitat repercutem numa evo-
lução teórica igualmente constante, que se reflete nas inovações e melhorias 
aportadas às ações de cunho prático. Nesta perspectiva, é importante destacar os 
aspectos teóricos e empíricos abordados nas experiências realizadas pelas Cáte-
dras/Disciplinas que compõem a Rede ULACAV, com base nos fundamentos 
desenvolvidos no acompanhamento e/ou apoio a iniciativas individuais e coleti-
vas/colaborativas de produção do habitat. A novos desafios nesse campo corres-
pondem novas formas de compreendê-los e de lhes dar respostas objetivas. 
Assim, esta linha temática receberá proposições de trabalho que venham a contri-
buir para responder questões-chaves como: Quais as bases de conhecimento 
teórico e empírico alicerçam as experiências desenvolvidas da Rede ULACAV em 
suas ações práticas no habitat? Quais inovações notáveis foram observadas? 
Como questões emergentes (como as mudanças climáticas e o ataque aos direi-
tos sociais) estão sendo enfrentadas teórica e empiricamente? Que teorias e prá-
ticas se apresentam como respostas promissoras ao desafio de se produzir um 
habitat urbano sustentável e inclusivo? Incentiva-se a apresentação de experiên-
cias que abordem a relação inter-Cátedras/Disciplinas da Rede ULACAV, com 
ênfase no intercâmbio e aprendizados em torno de teorias, metodologias e práti-
cas de cunho interdisciplinar.
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As contínuas reflexões sobre a produção social do habitat repercutem numa evo-
lução teórica igualmente constante, que se reflete nas inovações e melhorias 
aportadas às ações de cunho prático. Nesta perspectiva, é importante destacar os 
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vas/colaborativas de produção do habitat. A novos desafios nesse campo corres-
pondem novas formas de compreendê-los e de lhes dar respostas objetivas. 
Assim, esta linha temática receberá proposições de trabalho que venham a contri-
buir para responder questões-chaves como: Quais as bases de conhecimento 
teórico e empírico alicerçam as experiências desenvolvidas da Rede ULACAV em 
suas ações práticas no habitat? Quais inovações notáveis foram observadas? 
Como questões emergentes (como as mudanças climáticas e o ataque aos direi-
tos sociais) estão sendo enfrentadas teórica e empiricamente? Que teorias e prá-
ticas se apresentam como respostas promissoras ao desafio de se produzir um 
habitat urbano sustentável e inclusivo? Incentiva-se a apresentação de experiên-
cias que abordem a relação inter-Cátedras/Disciplinas da Rede ULACAV, com 
ênfase no intercâmbio e aprendizados em torno de teorias, metodologias e práti-
cas de cunho interdisciplinar.

Las constantes reflexiones sobre la producción social del hábitat repercuten en una 
evolución teórica igualmente constante, reflejado en las innovaciones y mejoras apor-
tadas a las acciones de origen práctico. En esta perspectiva es importante destacar los 
aspectos teóricos y empíricos abordados en las experiencias realizadas por las Cáte-
dras/Disciplina que componen la Red ULACAV, con base en los fundamentos desarrolla-
dos en el seguimiento y/o apoyo a iniciativas individuales y colectivas/colaborativas 
de producción del hábitat. Los nuevos desafíos dentro de este campo corresponden 
a nuevas formas de comprensión y de respuestas objetivas. Así, este eje temático re-
cibirá proposiciones de trabajo que contribuyan en la respuesta de preguntas claves 
como: ¿Qué bases de conocimiento teórico y empírico fundamentan las experiencias 
desarrolladas en la Red ULACAV en acciones prácticas del hábitat? ¿Qué innovaciones 
notables fueron observadas? Como preguntas emergentes: ¿Cómo el cambio climático 
y el ataque a los directores sociales están siendo enfrentado teórica y empíricamen-
te? ¿Qué teorías y prácticas se presentan como respuestas promisorias al desafío de 
producir un hábitat urbano sustentable e inclusivo? Se incentiva la representación de 
experiencias que aborden la relación inter-cátedras/disciplinas de la Red ULACAV, con 
énfasis en el intercambio y aprendizajes en torno de teorías, metodologías y prácticas 
de origen interdisciplinar.
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Alternativas para a moradia social na comunidade da Nova República, Salvador/BA 

Ana Clara Oliveira de ARAÚJO (1), Mariana Ribeiro PARDO (2) 

(1-2) Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Eixo B: Desarrollos teóricos y de actuación en la producción social del hábitat. 

Resumen: La discusión cerca de la vivienda social presentada en este texto es parte de un proceso 
mutuo de aprendizaje y práctica, desarrollado al largo de una proposición final de grado de la Facultad 
de Arquitectura de UFBA, desde la interlocución con la Asociación de Residentes de la comunidad 
Nova República, ubicada en el barrio de Santa Cruz, en la ciudad de Salvador. Se intentó elaborar un 
trabajo colaborativo, entre comunidad y universidad, con la comprensión de la importancia de 
construcción de conocimientos basada en la interlocución entre saberes diversos. La propuesta tiene 
inicio desde diferentes aprendizajes al largo del grado, en actividades de enseñanza, investigación, y 
principalmente, en la extensión universitaria, con la perspectiva de asesorar la comunidad Nova 
República para garantizar el acceso digno a la vivienda y a la ciudad. Así, desde las demandas 
presentadas por la población, el trabajo fue desarrollado por medio de estudios, de investigaciones, de 
la articulación con los residentes, y del diálogo con órganos públicos, para asegurar que las 
intervenciones hechas en ese espacio sean sensibles con el contexto socioespacial de la comunidad. 
Contando con una orientación multidisciplinaria, con profesores de Arquitectura, Urbanismo, Derecho 
y Pedagogía, fue considerada la Ley de Asistencia Técnica en perspectiva amplia, buscando pensar 
una vivienda digna a través del acceso de la población a redes de infraestructura urbana, instalaciones 
y servicios públicos 

Palabras clave: Vivienda Social | Nova República | Salvador | extensión universitaria | Asistencia 
Técnica. 

 

Resumo: A discussão acerca da moradia social apresentada nesse texto parte de um processo mútuo 
de aprendizagem e prática, desenvolvido ao longo de uma proposição final de graduação da Faculdade 
de Arquitetura da UFBA, a partir da interlocução com a Associação de Moradores da comunidade da 
Nova República, localizada no bairro de Santa Cruz, na cidade de Salvador. Buscou-se elaborar um 
trabalho de forma colaborativa, entre comunidade e universidade, compreendendo a importância da 
construção de conhecimentos pautada na interlocução entre saberes diversos. A proposta parte de 
diferentes aprendizados ao longo da graduação, em atividades de ensino e pesquisa, e, principalmente, 
na extensão universitária, com a perspectiva de assessorar a comunidade da Nova República para a 
garantia do acesso digno à moradia e à cidade. Dessa forma, a partir das demandas apresentadas pela 
população, o trabalho desenvolveu-se por meio de estudos, de pesquisas, da articulação com os 
moradores, e do diálogo com órgãos públicos, visando garantir que as intervenções realizadas nesse 
local, sejam sensíveis ao contexto socioespacial da comunidade. Contando com uma orientação 
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Resumo: A discussão acerca da moradia social apresentada nesse texto parte de um processo mútuo 
de aprendizagem e prática, desenvolvido ao longo de uma proposição final de graduação da Faculdade 
de Arquitetura da UFBA, a partir da interlocução com a Associação de Moradores da comunidade da 
Nova República, localizada no bairro de Santa Cruz, na cidade de Salvador. Buscou-se elaborar um 
trabalho de forma colaborativa, entre comunidade e universidade, compreendendo a importância da 
construção de conhecimentos pautada na interlocução entre saberes diversos. A proposta parte de 
diferentes aprendizados ao longo da graduação, em atividades de ensino e pesquisa, e, principalmente, 
na extensão universitária, com a perspectiva de assessorar a comunidade da Nova República para a 
garantia do acesso digno à moradia e à cidade. Dessa forma, a partir das demandas apresentadas pela 
população, o trabalho desenvolveu-se por meio de estudos, de pesquisas, da articulação com os 
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multidisciplinar, com professores de Arquitetura, Urbanismo, Direito e Pedagogia, considerou-se a Lei 
da Assistência Técnica em perspectiva ampliada, buscando pensar a moradia digna também através 
do acesso da população às redes de infraestrutura urbana, equipamentos e serviços públicos. 

Palavras-Chave: Moradia Social | Nova República | Salvador | extensão universitária | Assistência 
Técnica.  

 

Abstract: The discussion about social housing that is presented in this text is part of a mutual learning 
and practice process, which was developed into a final graduation proposition from the Faculty of 
Architecture of UFBA, from the dialogue with the Residents Association of the Nova República 
community, located in the Santa Cruz neighborhood, in the city of Salvador. It was fetched to work 
collaboratively between community and university, with the understanding about the importance of 
knowledge built based on the dialogue between diverse knowledge. The proposal is part of different 
learning processes during the graduation, in teaching and research activities, and mainly in university 
extension, with the perspective of advising the Nova República community to ensure decent access to 
housing and to the city. In this way, from the population’s demands, the work was developed through 
studies, research, articulation with residents, and the dialogue with public agencies to ensure that the 
public interventions will be sensitive with the social-spatial context of the community. Counting on a 
multidisciplinary orientation, with professors of Architecture, Urbanism, Law and Pedagogy, it was 
considered the Technical Assistance Law in extended perspective, seeking to think about decent 
housing also through the population's access to urban infrastructure networks, public facilities and 
services. 

Keywords: Social Housing | Nova República | Salvador | university extension | Technical Assistance.  
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Alternativas para a moradia social na comunidade da Nova República, Salvador/BA 

Ana Clara Oliveira de ARAÚJO, Mariana Ribeiro PARDO. 

 

Introdução 
 
A questão da moradia social é abordada neste texto através de reflexões sobre uma 

experiência colaborativa, desenvolvida através da articulação entre dois trabalhos finais de 
graduação da Faculdade de Arquitetura da UFBA, em interlocução com a Associação de 
Moradores da Nova República, que está localizada no bairro de Santa Cruz, na cidade de 
Salvador. A escolha por construir esse trabalho de forma participativa, refere-se à 
compreensão da função social da universidade de abranger demandas existentes em seu 
contexto de inserção, pretendendo que os conhecimentos sejam produzidos a partir da 
interlocução entre saberes diversos. Esse entendimento parte de diferentes aprendizados ao 
longo da graduação, em atividades de ensino e de pesquisa, e, principalmente, na extensão 
universitária. 

A aproximação com atividades extensionistas ocorreu, em sua maioria, por meio de 
ações desenvolvidas a partir do Curiar - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo 
(EMAU), que é institucionalizado como Programa de Extensão Permanente, junto à Pró-
reitora de Extensão da UFBA. Enquanto EMAU, o Curiar integra uma rede que compreende 
cerca de outros 40 Escritórios Modelo ativos no Brasil, sendo um espaço de mobilização, 
gestão e ação estudantil, contando com a orientação de professores universitários, e 
articulando-se com outros grupos e coletivos urbanos. O Escritório Modelo atua em conjunto 
com associações de moradores, movimentos sociais e comunidades, que geralmente não 
possuem acesso ao profissional de Arquitetura e Urbanismo, assessorando-os no sentido da 
garantia do direito à moradia e à cidade. 

Teixeira, Mourad e Silva (2018) observam que, no contexto de Salvador, há cerca de 
900 mil pessoas vivendo em condições de moradia precárias, correspondendo à um terço da 
população total do município. "Registra-se que, até 2005, as intervenções em assentamentos 
populares concentraram-se em ações pontuais e fragmentadas, à exceção da urbanização de 
Alagados, que vem sendo realizada desde a década de 70" (TEIXEIRA, MOURAD e SILVA, 
2018, p.199). As autoras destacam que a partir de 2007, com o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), através do subprograma para Urbanização de Assentamentos Precários, 
algumas intervenções públicas foram efetuadas nesse sentido, contudo, atenderam apenas à 
9% da população que vive nesses espaços. 

No campo de Arquitetura e Urbanismo, notam-se tentativas de consolidação de uma 
atuação mais sensível em contextos populares, por meio de processos de assessoria técnica, 
que, de acordo com Pulhez e Rosa (2016), têm mobilizado profissionais dessa disciplina 
desde os anos 1950. Em Salvador, verifica-se a partir da década de 1960, a reivindicação de 
moradores, grupos e associações comunitárias, por intervenções públicas para a melhoria 
das condições de vida em espaços de moradia precária, buscando uma interlocução entre a 
população e as equipes técnicas responsáveis por essas ações. Ressalta-se, já nesse 
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período, que essas experiências contavam com técnicos de diferentes áreas, compreendendo 
a importância de uma atuação multidisciplinar, para trabalhar com a sobreposição de 
injustiças socioespaciais presentes nesses espaços.   

Observa-se, nas últimas décadas, iniciativas diversas no âmbito da assessoria técnica 
em Salvador e no Brasil, além de proposições governamentais, visando fomentar intervenções 
urbanas pautadas na associação entre os poderes públicos e as comunidades. No contexto 
soteropolitano, são exemplos dessas ações, o Escritório Técnico Nordeste de Amaralina 
(ETNA), na década de 1980, e o Escritório Público da Prefeitura Municipal de Salvador, 
constituído em 2001. Ainda assim, percebe-se que propostas como essas são insuficientes 
para contemplar a totalidade dos espaços de moradia precária existentes nas cidades. Dessa 
forma, em 2008, foi aprovada a Lei No11.888, que instituiu o direito de famílias com renda 
mensal até três salários mínimos à assistência técnica para projetar e construir habitação de 
interesse social (BRASIL, 2008). 

A Lei da Assistência Técnica prevê o financiamento desses serviços a partir do apoio 
da União aos Estados e Municípios, designando que essas intervenções sejam realizadas por 
profissionais de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, podendo ocorrer, entre outros, através 
de programas de extensão universitária, escritórios modelo e escritórios públicos (BRASIL, 
2008). Dessa forma, para essa proposição colaborativa, desenvolvida junto com a 
comunidade da Nova República, a Lei da Assistência Técnica foi considerada em perspectiva 
ampliada. Assim, buscou assegurar - para além do projeto e construção da moradia e de seu 
entorno -, o acesso às redes de infraestrutura urbana, equipamentos e serviços públicos. 
Nessa perspectiva, Santo Amore (2016) aponta que 

Planos populares, apoio a ocupações, elaboração de projetos, análise de documentos, 
participação em negociações… são algumas das ações urgentes e necessárias para que se 
retome o diálogo real com os agentes públicos e privados, em um momento em que as 
audiências, conselhos e demais espaços públicos de negociação são esvaziados de sentido, 
já não respondem às necessidades. São necessárias ações que instaurem o "dissenso" como 
possibilidade de construção política. (SANTO AMORE, 2016, p.16) 

Nesse sentido, o trabalho apresentado nesse texto compreende a elaboração de 
alternativas para pensar a moradia social na comunidade da Nova República, a partir de 
demandas apontadas pela Associação de Moradores, e identificadas junto com a população 
local, no processo em campo, desenvolvido entre 2018 e 2019. É importante pontuar que essa 
ação foi realizada através de dois trabalhos finais de graduação, sendo mutuamente espaço 
de aprendizado e prática, e reconhecendo a existência dos limites dessa atuação. 
Considerando o contexto em interlocução, buscou-se uma orientação multidisciplinar, com 
professores de Arquitetura, Urbanismo, Direito e Pedagogia, entendendo a necessidade de 
esforço coletivo para desenvolver esse processo com maior cuidado. 

Para a construção de alternativas que possibilitassem a melhoria nas condições de 
vida na comunidade da Nova República, a demanda da moradia desenvolveu-se a partir de 
três ações: (1) estudo e pesquisa da situação habitacional da Nova República, verificando 
programas governamentais realizados nesse espaço; (2) identificação e acompanhamento, 
junto com os moradores, dos diferentes contextos existentes nesse local; e (3) diálogo com 
órgãos públicos - estaduais e municipais -, visando garantir que as intervenções públicas 
sejam sensíveis à realidade socioespacial da comunidade. Os processos e as reflexões sobre 
essa atuação serão apresentados adiante.  
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Iniciativas populares e políticas habitacionais na nova república 
 
A comunidade da Nova República está localizada no bairro de Santa Cruz, na região 

do Nordeste de Amaralina, próxima ao centro financeiro de Salvador. A ocupação do Nordeste 
de Amaralina ocorreu a partir da década de 1930, como desdobramento das migrações 
campo-cidade, assim como de reconfigurações urbanísticas, sendo o acesso à moradia 
condicionado à compra, arrendamento ou ocupações de lotes em terrenos de grandes 
proprietários. Nesse período, a cidade enfrentava um contexto de crise habitacional, motivada 
pela escassez de áreas disponíveis, pelo congelamento dos aluguéis e pelo aumento da 
população, principalmente entre as classes sociais mais pobres, que recorriam à ocupação 
de terras como única alternativa para garantir espaços para moradia. 

 
Figura 01. Mapa da região do Nordeste de Amaralina, com a localização da comunidade da 
Nova República.  

 
 

Fonte: Adaptado de ARAÚJO e PARDO, 2019. 
 

Na medida em que a cidade urbanizada não oferecia espaço habitacional compatível 
com a sua renda (ou melhor, com a carência), começaram a se multiplicar as ocupações 
coletivas por “invasão”, como passariam a ser designadas as áreas de habitação popular que 
se formaram ou cresceram por “ocupação espontânea” direta, e, sobretudo, de forma coletiva, 
iniciadas por famílias sem recursos e sem moradia, à revelia do proprietário fundiário, 
portanto, sem consentimento, intermediação ou comercialização. (CARVALHO e PEREIRA, 
2007, p.264) 
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A ocupação de terras para fins de moradia ocorria, principalmente, em áreas de 
baixadas e encostas, que se caracterizavam como espaços com condições de precariedade 
e ausência de infraestrutura urbana. O Estado, através de seus programas governamentais, 
atuava na construção de conjuntos habitacionais, em paralelo com políticas voltadas para a 
erradicação de espaços de urbanização informal. Essas ações foram pouco expressivas 
diante da demanda existente, que seguiu crescente nas décadas seguintes.  

Entre 1970 e 1980, registraram-se na região do Nordeste de Amaralina, iniciativas da 
população para mobilizar e reivindicar melhorias nas condições de moradia nesse espaço, 
tendo como um dos resultados a instituição do Escritório Técnico. O ETNA desenvolveu 
atividades voltadas para o planejamento, a execução e o acompanhamento de intervenções 
na região, mobilizando a população para dar continuidade às ações planejadas para o local. 
Contudo, em 1983, o órgão foi extinto sem ter concluído suas demandas, sendo mantidas as 
condições de precariedade da população mais pobre que habitava essa região. Nesse 
contexto, em 1987 é ocupada a área da comunidade da Nova República, através de uma 
expansão urbana promovida por famílias procedentes do Nordeste de Amaralina, cuja 
densidade habitacional mantinha-se em crescimento. 

De acordo com relatos dos moradores, nos primeiros anos da comunidade, as 
moradias eram caracterizadas, essencialmente, pela autoconstrução, e utilizavam como 
materiais madeirite e/ou taipa de mão. Nesse período inicial, a população não tinha acesso 
às redes de infraestrutura e equipamentos urbanos e, apesar de ser relatada a consonância 
da Prefeitura e do Governo do Estado com a ocupação da área, não houve nenhum tipo de 
suporte dos poderes públicos. Maricato (2000) dialoga com esse tema e comenta, sobre esses 
processos de ocupação no contexto brasileiro, que 

Sem alternativas para seu assentamento urbano em obediência a normas públicas, 
grande parte da população, quando não a maioria, apela para as formas possíveis, ocupando 
áreas frequentemente inadequadas. A não observância de cuidados e controles básicos no 
uso e na ocupação do solo gera, como resultado, enchentes, desmoronamentos com mortes, 
epidemias, erosões e assoreamento de cursos d’água, poluição dos recursos hídricos etc. 
(MARICATO, 2000, p.17) 

 
Figuras 02 e 03. Registros fotográficos da região do Nordeste de Amaralina na década 1990. 

Fonte: Biblioteca da Fundação Mário Leal Ferreira. 
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Diante dessa situação, presente em diversos espaços da cidade, o Governo do Estado 
da Bahia instituiu o Programa Viver Melhor, através da empresa pública Habitação e 
Urbanização da Bahia S.A (Urbis), sendo posteriormente assumido pela Companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder). Com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida da população que vivia em áreas de ocupação informal, esse programa 
contemplou demandas relacionadas à moradia, infraestrutura urbana e equipamentos 
comunitários. Segundo Magalhães (2000), o Viver Melhor estava articulado com a Política 
Nacional de Habitação - elaborada em 1996, no âmbito do Governo Federal -, que previa uma 
atuação sobre o déficit habitacional qualitativo.  

A comunidade da Nova República foi uma das áreas contempladas pelo Programa, 
entre 1998 e 2000, prevendo beneficiar 693 famílias, totalizando 3465 habitantes. De acordo 
com documentos disponibilizados pela Conder, o projeto contava com a construção de 68 
moradias, duas edificações coletivas - a sede da Associação de Moradores e uma lavanderia 
comunitária -, e uma contenção na Rua Nova República, indicada na Planta do Partido 
Urbanístico. Esses dados opõem-se às narrativas dos moradores, que entendiam que o 
projeto contaria com a construção de 600 moradias, das quais apenas 60 teriam sido 
edificadas, além dos equipamentos mencionados. Nesse mesmo período, a Prefeitura 
Municipal de Salvador foi responsável pela construção da Avenida Nova República - que 
separa a comunidade do Parque da Cidade -, e cujo processo contou com a remoção de 
algumas famílias, que foram reassentadas na própria comunidade. Relata-se também a 
realização obras de infraestrutura urbana, recuperando vias, passeios e escadarias. 

 
Figura 04. Plano do Partido Urbanístico do Programa Viver Melhor para a comunidade da Nova 
República. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ARAÚJO e PARDO, 2019; CONDER. 
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Ainda no âmbito municipal, o bairro de Santa Cruz, onde está localizada a comunidade 

da Nova República, foi contemplado entre 2015 e 2016, pelo Programa Morar Melhor, lançado 
em 2015 com o objetivo de desenvolver melhorias habitacionais para famílias em condições 
de precariedade, definidas de acordo com os dados do Censo 2010 do IBGE. O programa é 
estruturado a partir da concepção da Assistência Técnica, visando oferecer moradia digna 
para as famílias através de intervenções definidas entre os técnicos e a população 
contemplada. 

O programa de Melhorias Habitacionais nos Bairros e Ilhas de Salvador realiza 
intervenções nas residências precárias com a requalificação das unidades, recuperando os 
componentes estéticos de forma que possibilite aos moradores um maior conforto. Além 
disso, melhora as condições sanitárias das habitações contempladas pelo programa, 
promovendo maior salubridade as edificações. A meta é entregar 40 mil casas reformadas até́ 
2020. A ação já́ ultrapassou 24.500 residências recuperadas, desde seu lançamento em 
outubro de 2015. (SALVADOR, 2018b, s/p) 

Segundo informações da Secretária Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas 
(SEINFRA), que é responsável pela realização do Programa Morar Melhor, 400 moradias 
foram cadastradas e reformadas em Santa Cruz, entre as quais, algumas na comunidade da 
Nova República. Contudo, há reclamações por parte dos moradores com relação à qualidade 
das obras e uso dos recursos, estimados em R$5000,00 por moradia. Além disso, apontam a 
elaboração de cadastros sem perspectivas de obras; a paralisação de reformas pelas 
empresas responsáveis; assim como a seleção das edificações a serem contempladas com 
base na indicação de vereadores, ou de outros políticos atuantes na região do Nordeste de 
Amaralina. Essas questões demonstram a ineficiência do Programa em garantir a moradia 
digna nesse local, que também apresenta diferentes contextos de risco habitacional. 

As edificações atendidas pelo Morar Melhor na Rua Nova República, estão localizadas 
em área de encosta, onde foi construída uma contenção no período do Programa Viver 
Melhor, que atualmente encontra-se com a estrutura comprometida, colocando as edificações 
e os moradores em situação de risco. Assim, na interlocução com a população local, uma das 
demandas prioritárias foi o caso da encosta da Rua Nova República, que abrange cerca de 
trinta casas. A partir dessa questão constrói-se a discussão sobre a moradia na comunidade. 
 
Processo-proposições em campo 

 
O processo de aproximação com a Associação de Moradores da Nova República teve 

início em 2018, através de uma disciplina de pós-graduação, na qual estavam em pauta 
demandas de diferentes localidades de Salvador, pelo acesso digno à cidade, seus bens e 
serviços. Nesse evento, os representantes comunitários expressaram o desejo por um 
acompanhamento da Universidade quanto às reivindicações e mobilizações de seus 
moradores, sendo então proposta uma interlocução a partir de dois trabalhos finais de 
graduação. A partir de experiências anteriores em extensão universitária, propôs-se a 
construção de uma articulação de forma participativa, buscando identificar coletivamente as 
demandas e os possíveis encaminhamentos para essa proposição. 

Compreendendo a importância de uma atuação multidisciplinar em contextos 
populares, a proposição contou com a orientação de professores de diferentes disciplinas - 
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Arquitetura, Urbanismo, Direito e Pedagogia -, além da colaboração do campo da Engenharia. 
Nesse sentido, para o desenvolvimento da questão habitacional, considerou-se a Lei da 
Assistência Técnica e o direito à moradia digna a partir de perspectivas mais amplas, 
buscando entender as demandas apresentadas pela comunidade através do estudo e da 
análise de documentos; da identificação e do acompanhamento das reivindicações dos 
moradores; como também por meio do diálogo com diferentes instâncias públicas. 

Ao longo dessa interlocução com a comunidade da Nova República, foram realizadas 
oficinas, reuniões e outras atividades, nas quais foram identificadas diferentes demandas 
relacionadas às condições de vida nesse espaço, sendo a temática habitacional sempre 
presente. Como já abordado anteriormente, a decisão por trabalhar o tema da moradia teve 
como elemento disparador a situação de risco na contenção da encosta da Rua Nova 
República, que apresenta comprometimento da estrutura e diversos pontos de deslizamento 
de terra, colocando em risco as famílias que habitam nesse local. Essa questão foi apontada 
nas discussões coletivas, após algumas tentativas da Associação de Moradores de contatar 
a Defesa Civil de Salvador (Codesal) e a Conder, que seriam responsáveis pela resolução 
desse caso. 

 
Figuras 05 e 06. Registros da situação da encosta da Rua Nova República. 

Fonte: Ana Clara Araújo, 23 mar. 2019. 
 
As primeiras visitas ao local, permitiram, para além da aproximação sensível com parte 

das famílias residentes, a verificação das condições estruturais da contenção, que se 
encontrava parcialmente exposta, tendo um percentual elevado de seu recobrimento 
deteriorado. Nas conversas com os moradores foi possível obter alguns dados sobre o período 
de construção dessa estrutura, apontando a Conder como a instituição responsável pela obra, 
que teria acontecido há cerca de 20 anos, durante as intervenções do Programa Viver Melhor 
na comunidade da Nova República. Diante das primeiras informações mapeadas, e 
reconhecendo os limites e as potencialidades de um trabalho desenvolvido no âmbito da 
academia, optou-se como estratégia inicial, a busca dentro da própria universidade, por 
orientações que possibilitassem articular e compreender as diferentes perspectivas de 
atuação nesse contexto. 
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Assim, além da consulta com os orientadores do trabalho, contou-se com a 
colaboração de um professor da Escola Politécnica da UFBA, que auxiliou na identificação 
dos materiais, das técnicas construtivas e das prováveis causas de comprometimento da 
estrutura. Nesse sentido, também foi sinalizada a importância de compreender e mobilizar 
diálogos com entidades e órgãos públicos responsáveis, tendo em vista a necessidade de 
garantir a segurança e a participação dos moradores em discussões e decisões sobre a 
questão. Dessa forma, foram contactados a Conder, a Codesal, a Superintendência de Obras 
Públicas do Salvador (SUCOP) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
(CREA-Ba), que atuam na cidade através da fiscalização e/ou resolução de situações como 
a da encosta na Rua Nova República. 

A preocupação com a situação da contenção referia-se também à proximidade com o 
período de fortes chuvas na cidade, a partir de fevereiro de 2019, e os possíveis impactos nas 
moradias e para as famílias, que já se encontravam em estado de alerta. Essa aflição foi 
confirmada em março, após um final de semana de precipitações intensas, que gerou novos 
deslizamentos de terra e alagamentos das moradias, inclusive em outros espaços da 
comunidade. Verificou-se, em visita técnica nesses dias, a incapacidade do sistema de 
drenagem local em absorver a quantidade de água pluvial que incidiu sobre essa área, 
refletindo-se ainda sobre o sistema de esgoto, comprometendo a salubridade das moradias e 
a saúde pública, e, portanto, a efetivação do direito à moradia digna na Nova República. 

Diante do panorama apresentado, e das interlocuções com os moradores, decidiu-se, 
junto com a Associação de Moradores, reivindicar na Codesal a colocação de lonas 
provisórias em toda a extensão da encosta, paralelamente à tentativa de antecipar a vistoria 
da SUCOP no local, visando o reconhecimento da responsabilidade governamental sobre a 
situação. Ao mesmo tempo, realizava-se uma mobilização das famílias residentes na área, 
com a elaboração de levantamentos sócio-habitacionais, que buscavam dar visibilidade às 
demandas da população em relação ao contexto vivenciado. As perguntas do material 
referiam-se à localização dos imóveis; dados sobre o responsável e os demais residentes; a 
situação das moradias e da encosta; a questão fundiária; o acesso à infraestrutura e serviços 
urbanos; e a relação dos habitantes com a localidade da Nova República, e com a região do 
Nordeste de Amaralina. 

 
 
 
 
Tabela 01. Levantamento Sócio-habitacional de moradias na encosta da Rua Nova República. 
 

Dados das entrevistadas* 

Gênero Feminino: 9 Masculino: - Outros: - 

Ocupação Formal: 2 Informal: 5 Outros: 2 

Cor/Raça Preto: 
4  

Pardo: 
2 

Amarelo: 
-  

Indígena: 
2 

Branco: - N/I: - 

Renda Familiar De 0 a 1 salário mínimo: 5 De 1 a 3 salários mínimos: 4 
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Uso e Ocupação das Edificações 

Uso Residencial: 7 Comercial: -  Misto: 1 Outros: 
- 

Número de unidades Uma: 5 Duas: 2 Três: 1 

Número de núcleos familiares Um: 4 Dois: 4 

Número de moradores média de 5 moradores/edificação 

Dados das edificações 

Estado de conservação Bom: 3 Regular: 4 Ruim: 1 

Material todas as edificações são de alvenaria. 

Número de pavimentos Um: 2 Dois: 4 Três: 2 

Número de cômodos média de 4,6 cômodos/edificação 

Banheiros todas as edificações possuem banheiro. 

Número de cômodos com 
janelas 

Um: 6 Dois: - Não informou: 2 

 
 
Fonte: ARAÚJO e PARDO, 2019. 
* duas das entrevistadas vivem na mesma edificação. 
 
Nessa atividade, verificou-se a dificuldade em acessar as moradias e as famílias da 

parte superior da encosta, que apesar de demonstrarem insegurança quanto à situação, 
entendiam não terem relação com o comprometimento da estrutura, tendo sido realizados dez 
levantamentos no total, sendo nove deles com famílias que viviam na parte inferior. 
Considerou-se importante conversar também com as crianças e os adolescentes, com quem 
estávamos em diálogo através de atividades realizadas na Biblioteca Comunitária da Nova 
República. Para tanto, foi elaborado um novo modelo de levantamento, de formato mais 
lúdico, buscando compreender as relações que eles estabeleciam com o território, assim 
como reivindicações e desejos para as moradias e o espaço urbano. Ainda assim, alguns 
desses jovens preferiram expressar suas opiniões através de falas e de outros modelos, 
sendo registrados em áudios, anotações e fotografias.    

Durante o trabalho junto à comunidade, desenvolveu-se também um processo de 
investigação e de coleta de documentos referentes à Nova República e ao Nordeste de 
Amaralina, a partir da consulta nos órgãos municipais e estaduais supracitados, além da 
Biblioteca da Fundação Mário Leal Ferreira e no arquivo da Fundação Gregório de Mattos. 
Essas informações foram importantes para auxiliar na compreensão total da situação, e na 
construção de argumentos para os processos de interlocução e mediação na busca pela 
resolução da condição de risco da encosta da Rua Nova República. Além disso, os materiais 
levantados possibilitaram o entendimento de outros projetos empreendidos na região, 
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Uso e Ocupação das Edificações 

Uso Residencial: 7 Comercial: -  Misto: 1 Outros: 
- 

Número de unidades Uma: 5 Duas: 2 Três: 1 

Número de núcleos familiares Um: 4 Dois: 4 

Número de moradores média de 5 moradores/edificação 

Dados das edificações 

Estado de conservação Bom: 3 Regular: 4 Ruim: 1 

Material todas as edificações são de alvenaria. 

Número de pavimentos Um: 2 Dois: 4 Três: 2 

Número de cômodos média de 4,6 cômodos/edificação 

Banheiros todas as edificações possuem banheiro. 

Número de cômodos com 
janelas 

Um: 6 Dois: - Não informou: 2 

 
 
Fonte: ARAÚJO e PARDO, 2019. 
* duas das entrevistadas vivem na mesma edificação. 
 
Nessa atividade, verificou-se a dificuldade em acessar as moradias e as famílias da 

parte superior da encosta, que apesar de demonstrarem insegurança quanto à situação, 
entendiam não terem relação com o comprometimento da estrutura, tendo sido realizados dez 
levantamentos no total, sendo nove deles com famílias que viviam na parte inferior. 
Considerou-se importante conversar também com as crianças e os adolescentes, com quem 
estávamos em diálogo através de atividades realizadas na Biblioteca Comunitária da Nova 
República. Para tanto, foi elaborado um novo modelo de levantamento, de formato mais 
lúdico, buscando compreender as relações que eles estabeleciam com o território, assim 
como reivindicações e desejos para as moradias e o espaço urbano. Ainda assim, alguns 
desses jovens preferiram expressar suas opiniões através de falas e de outros modelos, 
sendo registrados em áudios, anotações e fotografias.    

Durante o trabalho junto à comunidade, desenvolveu-se também um processo de 
investigação e de coleta de documentos referentes à Nova República e ao Nordeste de 
Amaralina, a partir da consulta nos órgãos municipais e estaduais supracitados, além da 
Biblioteca da Fundação Mário Leal Ferreira e no arquivo da Fundação Gregório de Mattos. 
Essas informações foram importantes para auxiliar na compreensão total da situação, e na 
construção de argumentos para os processos de interlocução e mediação na busca pela 
resolução da condição de risco da encosta da Rua Nova República. Além disso, os materiais 
levantados possibilitaram o entendimento de outros projetos empreendidos na região, 
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voltados para a melhoria nas condições de vida, que puderam ser compartilhados com os 
moradores, revelando contradições e questões referentes à essas intervenções. 

Após diferentes mobilizações para assegurar o direito à moradia digna na comunidade 
da Nova República - desde assessoria nas reivindicações com os órgãos competentes, 
realização de pesquisas e levantamentos, e tentativas de publicitação da situação através de 
reportagens com emissoras de TV locais e jornais comunitários -, ocorreram algumas 
deliberações a partir da Codesal. O órgão solicitou, por meio da Associação de Moradores, a 
ida dos responsáveis das moradias para abertura de protocolos individuais para realização de 
vistorias em cada edificação, e posteriormente a concessão do auxílio aluguel por três meses, 
com valor de R$300 reais. Além da quantia recebida ser insuficiente para a locação de outro 
imóvel no próprio bairro, a postura da municipalidade desagradou a população, pois essa 
assistência foi concedida apenas para o período de chuvas mais frequentes, desconsiderando 
as especificidades de cada moradia, e sem perspectivas de resolução definitiva da 
problemática. Ainda, a liberação do auxílio foi feita de forma individualizada e sem atender à 
totalidade das famílias em risco, reforçando o modo como o Poder Público opera, criando 
ruídos e conflitos, e desmobilizando a ação coletiva.   
 
Reflexões preliminares 

 
A decisão por desenvolver essa proposição de forma participativa, a partir da 

articulação entre dois trabalhos finais de graduação, e com a discussão de demandas reais 
de uma comunidade de Salvador, implicou na consideração de diferentes questões ao longo 
da aproximação com o campo. Um primeiro ponto a ser pensado, foi o contraste entre as 
temporalidades da localidade na qual a proposta foi desenvolvida, e os prazos da universidade 
para a realização dessa atividade, que se configura como disciplina. Assim, foi importante 
ponderar a dimensão que essa atuação poderia ter, visando atender às expectativas da 
Associação de Moradores da Nova República, assim como das estudantes e dos orientadores 
que participavam desse processo. Para isso, o planejamento das ações era construído com 
os moradores, permitindo a revisão contínua do caminho e das práticas, incorporando 
mudanças apontadas por todos os envolvidos. 

No âmbito da moradia, na delimitação do projeto para apresentação na faculdade, foi 
decidido que a proposição representaria uma reflexão do processo e dos avanços alcançados 
até então, sem a pretensão de constituir-se enquanto solução para a questão, mas apontando 
algumas alternativas para pensar a melhoria nas condições de vida na Nova República. No 
caso da encosta, verificou-se nesse momento de finalização, a continuidade da ação da 
Prefeitura na concessão de auxílio aluguel para as famílias, mas a resolução da situação 
continua sem perspectivas, mobilizando os moradores para outras importantes demandas da 
comunidade. Ainda assim, propôs-se a realização de uma reunião coletiva, para que sejam 
estabelecidas diretrizes para reivindicar uma intervenção pública efetiva, que possa viabilizar 
o acesso adequado à moradia. 

A atuação na comunidade foi compreendida também como um momento de transição 
- da graduação para a vida profissional -, sendo um importante espaço de aprendizagem sobre 
a prática em Arquitetura e Urbanismo voltada para a assessoria técnica, e para a construção 
coletiva de conhecimentos. Ao longo do processo, apesar de algumas demandas terem sido 
estabelecidas como prioritárias, novas situações ocorriam e precisavam de um apoio da 
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equipe da universidade, trazendo também questionamentos por parte dos moradores, de 
como seria o pós-trabalho. Assim, firmou-se um compromisso de acompanhamento das ações 
relacionadas à encosta da Rua Nova República e de outros temas que estavam em pauta no 
trabalho em conjunto, bem como, a disponibilização para novas parcerias com a Associação 
de Moradores. 
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relacionadas à encosta da Rua Nova República e de outros temas que estavam em pauta no 
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Producción social de hábitat en áreas de interés histórico y cultural: desafíos y 
contribuciones de laconservación urbana integrada  

Paulo J. A. M da CUNHA (1), Tomás de Albuquerque LAPA (2) 

(1-2) Universidade Federal de Pernambuco, PPGDU 

Eixo B: Desarrollos teóricos y de actuación en la producción social del hábitat. 

Resumen: La construcción del hábitat social se basa en una visión más amplia que simplemente la 
disponibilidad material de la vivienda para los habitantes. En primer lugar, presupone un conjunto de 
condiciones que incluyen no solo la estructura física, que define el lugar de residencia, sino todo lo que 
contribuirá a la vivienda del ciudadano con dignidad, seguridad y comodidad. En otras palabras, es 
esencial que la construcción del hábitat social se base en los tres pilares de la sostenibilidad, es decir, 
en línea con el equilibrio ecológico, las perspectivas de desarrollo económico y la necesidad de una 
conservación integrada de los aspectos socioculturales. Entre estos aspectos, el presente artículo 
destaca el conflicto que a menudo se revela cuando el déficit de vivienda empuja a porciones de la 
población a ocupar áreas que gozan de protección restrictiva, ya sea de naturaleza ambiental o 
sociocultural. Es el caso del Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, ubicado en el 
Municipio Cabo de Santo Agostinho, en la Región Metropolitana de Recife, que revela el conflicto entre 
residentes y gerentes públicos resultante del proceso de ocupación del área, bajo protección restrictiva, 
por los habitantes locales y, al mismo tiempo, la necesidad de conservar los aspectos ambientales y 
los testimonios histórico-culturales. La disputa por el espacio en cuestión también se produce a través 
de los procesos de atribución de valor, así como a través de la construcción de la significancia del lugar. 
Las formas según las cuales los residentes y los técnicos juzgan los bienes edificados difieren de 
acuerdo con sus realidades sociales, necesidades e intereses. Dado este contexto, el presente artículo 
busca formas de analizar el conflicto desde los diferentes juicios. Analiza cómo los valores subsidiaron 
las opiniones sobre las instituciones del parque y los confronta con narrativas de los residentes. Al 
hacerlo, espera contribuir a minimizar los conflictos entre la producción de hábitat y la Conservación 
Integrada. 

Palabras clave: conservación urbana; significado cultural; memoria; patrimônio; sostenibilidad 

 

Resumo: A construção do habitat social apoia-se numa visão mais ampla do que simplesmente a 
disponibilidade material da vivenda para os habitantes. Antes de tudo, supõe um conjunto de condições 
que compreende não somente a estrutura física, que define o lugar de moradia, como tudo o que venha 
a contribuir para o habitar do cidadão com dignidade, segurança e conforto. Dito de outra forma,é 
essencial que a construção do habitat social se assente sobre os três pilares da sustentabilidade, ou 
seja, que esteja em consonância com o equilíbrio ecológico, com as perspectivas do desenvolvimento 
econômico e com a necessidade de conservação integrada dos aspectos socioculturais. Dentre tais 
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aspectos, o presente artigo coloca em evidência o conflito que muitas vezes se revela quando o déficit 
habitacional empurra parcelas da população a ocupar áreas que gozam de proteção restritiva, seja ela 
de natureza ambiental ou sociocultural. É o caso do Parque Metropolitano Armando de Holanda 
Cavalcanti, situado no Município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, no 
qual se revela o conflito entre residentes e gestores públicos, decorrente do processo de ocupação da 
área, sob proteção restritiva, por habitantes locais e, ao mesmo tempo, a necessidade de conservação 
dos aspectos ambientais e dos testemunhos histórico-culturais ali existentes. A disputa pelo espaço em 
questão se dá também através dos processos de atribuição de valor, assim como por meio da 
construção da significância do lugar. As formas como residentes e técnicos julgam os bens patrimoniais 
diferem-se conforme suas realidades sociais, necessidades e interesses. Diante destecontexto, o 
presente artigo busca caminhos para analisar o conflito a partir dos diferentes julgamentos. Analisa 
como os valores subsidiaram os pareceres para tombamento e instituição do Parque e confronta-os 
com narrativas de residentes. Assim fazendo, espera contribuir para minimizar os conflitos que se 
interpõem à produção do habitat e à Conservação Integrada 

Palavras-chave: conservação urbana; significância cultural; memória; patrimônio; sustentabilidade 

 

Abstract: The construction of social habitat is based on a broader vision than simply the material 
availability of the dwelling for the inhabitants. First of all, it presupposes a set of conditions that include 
not only the physical structure, which defines the place of residence, but everything that will contribute 
to the citizen's dwelling with dignity, security and comfort. In other words, it is essential that the 
construction of social habitat rests on the three pillars of sustainability, that is, in line with the ecological 
balance, the prospects for economic development and the need for integrated conservation of 
sociocultural aspects. . Among these aspects, the present article highlights the conflict that often reveals 
itself when the housing deficit pushes portions of the population to occupy areas under restrictive 
protection, be it environmental or socio-cultural in nature. This is the case of the Armando de 
HolandaCavalcanti Metropolitan Park, located in the Cabo de Santo Agostinho Municipality, in the 
Metropolitan Region of Recife, which reveals the conflict between residents and public managers, 
resulting from the process of occupation of the area, under restrictive protection. At the same time, the 
need for conservation of the environmental aspects and the historical-cultural testimonies therein. The 
dispute for the space in question also occurs through the processes of value attribution, as well as 
through the construction of the significance of the place. The ways in which residents and technicians 
judge property assets differ according to their social realities, needs and interests. Given this context, 
the present article seeks ways to analyze the conflict from the different judgments. It analyzes how the 
values support the opinions for the park's tipping and confronts them with resident narratives. In doing 
so, it hopes to contribute to minimizing the conflicts between habitat production and Integrated 
Conservation. 

Keywords: urban conservation; cultural significance; memory; patrimony; sustainability. 
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not only the physical structure, which defines the place of residence, but everything that will contribute 
to the citizen's dwelling with dignity, security and comfort. In other words, it is essential that the 
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Producción social de hábitat en áreas de interés histórico y cultural: desafíos y 
contribuciones de laconservación urbana integrada 

 
Paulo J. A. M da CUNHA, Tomás de Albuquerque LAPA 

 
 
Introdução 

 
O presente artigo busca contribuir com elementos conceituais e empíricos para 

alimentar o debate acerca da produção social do habitat em áreas de interesse histórico-
cultural. Para tal, utiliza-se da pesquisa de doutorado, desenvolvida no âmbito do Programa 
de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE que tem como objeto de estudo o 
Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti-PMAHC, situado no litoral do 
município do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife-RMR. Aqui são 
apresentados resultados das discussões teóricas estabelecidas, assim como da análise inicial 
de alguns dados já coletados. Dessa forma, espera-se esclarecer o processo de produção do 
espaço, em seus conflitos sócio-territoriais, com ênfase na relação entre os atores e os bens 
patrimoniais. Para tanto, a reflexão ora proposta incorpora questões filosóficas e 
socioculturais de modo a conformar um lastro conceitual que contribua para encontrar saídas 
aos dilemas que envolvem a produção do habitat, o ordenamento territorial e a gestão da 
conservação urbana patrimonial. 

No Brasil, desde a década de 1970, algumas iniciativas de implantação de Parques 
Históricos foram empreendidas em áreas urbanas habitadas e de grandes dimensões. Em 
Pernambuco, podemos destacar o Parque Histórico Nacional dos Guararapes, em 1971 e o 
Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, em 1979. Da criação, fundamentada 
em diagnósticos, inventários, planos e instrumentos legais, até se chegar à gestão, diversos 
fatores têm influenciado para que os objetivos referentes à conservação destes espaços não 
fossem plenamente atingidos, culminando em resultados pouco expressivos para preservação 
dos bens naturais e construídos, assim como para a valorização e fortalecimento dos bens 
imateriais – práticas, costumes, saberes, etc. 

A conservação de parques histórico-ambientais tem sido tema recorrente nas agendas 
das políticas públicas, nas pesquisas científicas, nas discussões acadêmicas, assim como 
nas organizações e movimentos sociais locais e internacionais. Dado um modelo de 
desenvolvimento econômico local, que se utiliza da mercantilização do patrimônio cultural e 
ambiental, a temática tem ganhado destaque devido aos impactos sobre o meio ambiente, 
sobre a integridade dos processos culturais e sobre a deterioração dos bens edificados 
(BEZERRA, 2011). Além disto, de forma bem peculiar, a inserção destes lugares próximos às 
áreas urbanas, ou nela encravados, tem exigidoda gestão públicamudanças na abordagem 
da conservação. A demanda que se apresenta não mais se limita à institucionalização legal e 
implantação de mecanismos de proteção como, por exemplo, reconhecimento da sua 
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ocupados por comunidades, complexas barreiras interpõem-se à gestão da sua conservação. 
Os interesses de gestores, técnicos e residentes parecem em constante conflito, resultado 
das diferentes formas como esses atores valoram e apropriam-se do meio natural e dos bens 
edificados. A produção do habitat se dá num ambiente de tensão que põe em lados opostos 
gestores e residentes.  

É nesse contexto que o presente artigo concentra sua análise. Para tal, adotou o 
Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti-PMAHC como objeto empírico para 
investigação. O Parque compreende um promontório que se eleva na costa plana do litoral do 
Estado de Pernambuco. Detém um vasto acervo de bens culturais tangíveis e intangíveis que 
contam fatos históricos, relacionados à ocupação do território pelos portugueses, assim como 
as batalhas entre os luso-brasileiros e os holandeses. Sua formação geológica testemunha a 
divisão do megacontinente de Gondwana, apresentando as mesmas formações rochosas 
encontradas no atual continente Africano.  Além disso, as paisagens naturais, de rara beleza 
cênica, são atrativos turísticos internacionais. Por fim, não menos relevante, os saberes de 
antigas comunidades locais, relacionados à culinária, especialmente doces e licores, assim 
como à pesca, constituem peculiares bens culturais. 

Apesar de ter sido objeto de diversos planos e projetos de intervenção, o território em 
questão vem assistindo à intensificação do conflito entre os atores envolvidos e um constante 
processo de degradação. No cerne do conflito, encontra-se a permanência dos residentes. A 
forma como se apropriam do lugar, constroem suas habitações e apropriam-se dos bens 
culturais é distinta da visão de técnicos e gestores sobre a conservação daquele espaço.Os 
valores, resultantes de processos sociais complexos, ainda não foram plenamente 
identificados, interpretados e apropriados pelos planos de gestão. Em consequência, as ações 
parecem não conciliar interesses, mostrando-se pouco eficientes e efetivas na proteção dos 
bens e na resolução dos conflitos. 

Para compreensão dos conflitos, o artigo serviu-se da Teoria da Produção do Espaço, 
de Henri Lefebvre que, em 1973, construiu a ‘tríade dialética’ que busca explicar a relação 
dos sujeitos com o lugar, assim como as transformações às quais ambos, constantemente, 
submetem-se. No curso da análise, buscou-se compreender o conceito de significância assim 
como os processos de atribuição de valor, que elegem os bens existentes como patrimônio a 
ser legado às gerações futuras. Para tal, o conceito de Memória contribuiu para compreender 
como os sujeitos atribuem valor e significado ao lugar e como a relação entre as pessoas e 
os bens patrimoniais é dinâmica, conflituosa e sujeita a constantes ressignificações.  
Breve histórico, ocupação e conflitos sócio-territoriais. 

O Parque Armando de Holanda Cavalcanti corresponde a um promontório, com área 
de 270 hectares, delimitado ao norte pelas praias de Gaibu e Calhetas (Imagem 01), a leste 
pela praia de Nazaré, ao Sul pelas praias de Paraíso e Suape e, a Oeste, pelo continente, 
onde se situam áreas PERTENCENTES AO Complexo Industrial e Portuário de SUAPE. 
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Imagem 01. Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, face norte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Secretaria Imprensa/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, 2004. 
 

A ocupação do seu território confunde-se com a própria ocupação do país, quando em 
1501-1502, após a descoberta de Cabral, a primeira expedição que percorreu detidamente o 
território brasileiro e determinou suas latitudes foi a Armada de Américo Vespúcio. Em suas 
cartas à Corte de Portugal, o navegador descrevia o Cabo como o acidente geográfico de 
maior importância para os navegantes do séc. XVI (LACERDA, 2002).  

Após a perda do Recife e de Olinda para as armas da Companhia das Índias 
Ocidentais, em 1630, o embarque do açúcar para o Reino e o abastecimento da Capitania em 
armas e munições era feito pelo Porto de Suape. Por este motivo, a região do Cabo de Santo 
Agostinho tornou-se a segunda área mais fortificada de Pernambuco, perdendo apenas para 
o Recife. Com o objetivo de defender o continente, foram erguidas, na localidade que hoje 
corresponde ao Parque, várias edificações militares. A primeira da qual se tem notícia foi uma 
bateria, construída em 1630, com a finalidade de defender o Porto. Os holandeses a 
chamaram Water Kasteel, ou Castelo do Mar (Imagem 02). Como apoio, na sua retaguarda, 
foi construído o Quartel do Forte, hoje em estado de ruínas. Logo depois, em 1632, outras 
baterias foram erguidas: as de São Jorge, das quais subsistem apenas as ruínas de sua base, 
e a de Calhetas, em situação parecida. Em 1633, os portugueses iniciaram a construção do 
Forte do Pontal, concluído depois pelos holandeses, que o chamaram Van der Dussem 
(LACERDA, 2002).  

 
Imagem 02. Forte Castelo do Mar.              Imagem 03. Igreja de N.Sra. de Nazaré  
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SEPLAN/Cabo, 2000   Fonte: SEPLAN/Cabo, 2000 
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A Vila de Nazaré é o mais antigo conjunto edificado implantado no Município, situado 
no topo do Cabo de Santo Agostinho e citado nos relatos dos navegadores espanhóis. É 
formado pela Vila de Nazaré, a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, as ruínas do Convento 
Carmelita, as ruínas da Capela Velha, o Farol Novo e as ruínas da Casa do Faroleiro. Não se 
sabe a data exata de construção da Igreja de Nazaré, entretanto, sabe-se que ela já existia 
no final do século XVI, quando servia de referência a navegadores. Um roteiro de navegação 
escrito em 1597, ao se referir ao Cabo de Santo Agostinho, dizia: "na ponta do Cabo, está 
uma ermida que parece uma vela branca" (LACERDA, 2002). 

Além do acervo edificado, o promontório representa a única região do Brasil onde 
afloram rochas graníticas de idade cretácea, quando ocorreu a cisão entre o continente sul-
americano e o africano. Há cerca de 102 milhões de anos, a região do Cabo de Santo 
Agostinho foi palco de um intenso magmatismo que deixou uma vasta exposição de rochas. 
A existência de área aflorante com aproximadamente 4 km² sugere que o granito foi formado 
durante a separação do mega continente Gondwana e a consequente abertura do Oceano 
Atlântico, quando uma pluma magmática ascendeu nesta região (GUIMARÃES, 2013, p.45).  

A beleza cênica do litoral constitui o principal atrativo turístico no perímetro do Parque. 
As praias de Calhetas (Imagem 4), Gaibu, Santo Agostinho e Paraíso exercem considerável 
fascínio sobre seus visitantes devido à rara beleza paisagística dos lugares. A Praia de 
Calhetas é âncora de atratividade turística e tem repercussão nacional. Tal atividade tem 
provocado transformações recentes no lugar. Bares, pousadas e outros imóveis foram 
construídos, informalmente, de maneira dissimulada. Além disso, o poder público local 
implantou infraestrutura como pavimentação, iluminação e sinalização.  
 

Imagem 04, Praia de Calhetas. 
  

 
Fonte: SEPLAN/Cabo, 2002. 

 
A instituição do Parque aconteceu em 1978, quando o Governo do Estado de Pernambuco, 
que já vinha desenvolvendo estudos técnicos para implantação de um grande complexo 
portuário desde 1960, encontrava-se bastante pressionado por organizações sociais que 
alertavam para os impactos ambientais, sociais e culturais sobre o patrimônio natural, 
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geológico e cultural do Cabo de Santo Agostinho. Acadêmicos e ativistas ambientais, 
interessados na defesa do meio ambiente natural, do patrimônio edificado e das comunidades 
tradicionais que ocupavam a área, liderados pelo economista Clóvis Cavalcanti , lançaram, 
em 1975, um manifesto contra o Complexo. Denominado ‘A propósito de SUAPE’, o 
documento foi um marco referencial para a atuação organizada da sociedade civil e ainda 
hoje a instituição Suape Global, criada a partir dos encontros do grupo, é uma referência na 
defesa dos direitos humanos para moradores da região. 
 
Um espaço repleto de conflitos 
 

O espaço, em si mesmo, jamais pode servir como um ponto de partida epistemológico; 
ele é produzido (SCHMID, 2012, p.91). Este entendimento é a referência inicial da nossa 
análise sobre o Parque e seus conflitos. O Parque não existe em si mesmo, ele é ocupado e 
visitado; é constantemente modificado e modifica as pessoas.  

Dentre as recentes alterações físicas do lugar, o aumento do número de construções 
habitacionais e comerciais é o que mais tem acarretado mudanças e conflitos. Devido ao 
processo de adensamento e expansão nas praias de Gaibu e Suape, nos últimos anos o 
número de moradias multiplicou-se rapidamente. Ao se transitar pelo Parque, não é difícil 
perceber construções sendo iniciadas. A necessidade dos ocupantes por moradia e serviços 
tem transformado a paisagem e, ao mesmo tempo, condicionado a percepção dos moradores 
sobre o próprio lugar. Para muitos residentes, o Parque lhes oferece a própria sobrevivência, 
na forma de habitação e atividade econômica.  

Dessa realidade decorre um intenso conflito: enquanto órgãos de preservação 
empenham-se na vigilância e retirada das ocupações, com vistas à preservação do espaço e 
dos bens edificados, os moradores insistem em ocupar o território e construir novas moradias. 
Além disto, algumas atividades de apoio ao Turismo têm causado desgastes na relação entre 
comunidade e órgãos de preservação.  

Assim foi o caso da tirolesa da Praia de Calhetas. O equipamento foi implantado em 
meados de 2010, por inciativa de empresário local, descendente de antigos pescadores, com 
apoio e colaboração de outros residentes que trabalham na prestação de serviços. Vinha 
sendo considerada um atrativo de destaque pelas agências de turismo. Apesar dos apelos 
dos moradores da praia, recentemente, em meados 2018, o equipamentofoi interditado pelos 
órgãos de controle de uso e ocupações do solo, por não obter as licenças necessárias. 
Posteriormente, foi desativadopor forçados pareceres contrários emitidos pelos órgãos de 
preservação. 
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Imagem 05. Tirolesa Praia de Calhetas.    Imagem 06. Tirolesa Praia de Calhetas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:https://www.tripadvisor.com.br/L
ocationPhotoDirectLink-g488172-
d2359614-i234501349-
Praia_de_Calhetas-
Cabo_de_Santo_Agostinho_State_of_
Pernambuco.html. 
Consulta em: 23 de agosto de 2019 
 

 
Consulta em: 23 de agosto de 2019 

Fonte:https://pt.foursquare.com/v/tirolesa-
calhetas /504208b2e4b0152f57dbfd63/photos. 
Consulta em: 23 de agosto de 2019. 

 
 

 
O Complexo Industrial e Portuário Governador Eraldo Gueiros-SUAPE que, na 

condição de ente estatal proprietário da área, tem a responsabilidade de assegurar o controle 
e vigilância do local, o faz com o apoio de agentes armados e motorizados que fiscalizam 
constantemente os limites do território. Por outro lado, quinzenalmente são empreendidas 
ações integradas, envolvendo a Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho e da Polícia 
Militar do Estado de Pernambuco. (CONSELHO GESTOR DO PARQUE METROPOLITANO 
ARMANDO DE HOLANDA CAVALVANTI, 2017).  

Em 2016, com o objetivo de preservar o patrimônio físico do território, a empresa 
SUAPE resolveu cercar uma área de 130 hectares do Parque Metropolitano Armando Holanda 
Cavalcanti. A iniciativa delimitou, com 6 km de cercas, uma parte da área do Parque na qual 
estão situados os bens edificados, além de uma ocupação esparsa. A este perímetro deu-se 
o nome de “Polígono de Proteção Rigorosa do Parque”. Na visão do Complexo Industrial 
Portuário de Suape, o cercamento foi uma ação fundamental para evitar novas ocupações e 
conter a depredação dos bens edificados e a degradação do meio ambiente (SUAPE, 2016).  
Se para os órgãos públicos, os bens que compõem o patrimônio natural e edificado devem 
ser cercados e protegidos, para os residentes o espaço deve ser ocupado e explorado. Dessa 
forma, as ações do poder público não têm conseguido conciliar os interesses de residentes e 
gestores, no processo de apropriação do lugar.Ao contrário disso, o conflito intensifica-se a 
cada dia. 
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A teoria da produção do espaço, desenvolvida por Henri Lefebvre, em 1973, ajuda-
nos a compreender como o espaço é socialmente construído e como o conflito é um fator 
inerente ao processo de sua construção. Como afirmaram Lapa e Zancheti (2012), a 
Conservação Integrada consiste, sobretudo, na gestão de mudanças. Por conseguinte, as 
alterações produzidas trazem consigo o conflito. Sendo assim, considerar o próprio conflito 
como pressuposto da produção do espaçopode fornecer subsídios para a melhor 
compreensão dos problemas. 

Henri Lefebvre associou uma figura tridimensional à realidade social para explicar 
como o espaço é produzido. Para ele, existe a dimensão da prática social material, tomada 
como ponto de partida da vida e da análise; a dimensão do conhecimento, linguagem, escrita, 
na qual o homem concebe, planeja e, conscientemente, intervém no espaço, e a dimensão 
que envolve poesia e simbolismos, constitutivos das identidades, das pessoas e grupos. 
Desse modo, ele construiu a figura de uma ‘dialética tridimensional’. 
Para apreensão do território do Parque, é necessário atentar às três dimensões do espaço 
teorizadas por Lefebvre: o percebido, cujo aspecto pode ser apreendido por meio dos 
sentidos. Trata-se do espaço como se apresenta a todos, residentes e visitantes, em seu 
aspecto físico-natural, suas edificações e sua infraestrutura; o concebido, que se refere ao 
espaço concebido e planejado, pois, afinal, o espaço não pode ser percebido enquanto tal 
sem ter sido concebido previamente em pensamento; e por fim, o vivido, muito mais que 
percebido, repleto de simbolismos que a história de um grupo social pode legar (SCHMID, 
2012).    

Nos parágrafos anteriores, o Parque foi apresentado segundo a dimensão do espaço 
percebido, destacando os seus aspectos físicos e territoriais. Por outro lado, o espaço é 
também planejado e transformado pelos sujeitos. Trata-se de um aspecto ‘intencional’ da 
transformação do espaço, mesmo que resulte de aspectos socioculturais complexos e difusos 
que envolvem os diversos grupos sociais.Esta é a segunda dimensão da dialética de Lefebvre 
– o espaço concebido - que assim como a primeira – o percebido – não pode ser observada 
de forma isolada. Mais que isso, não existe desconectada das demais. 

As alterações do espaço se processam num ambiente de conflitos, pois atendem a 
distintos interesses. Da mesma maneira, ocorre a produção social do habitat. Os sujeitos, com 
conhecimento e ideologia, planejam e modificam o espaço. O espaço percebido decorre, 
dialeticamente e em conflito com as alterações do espaço, provocadas pelos sujeitos que as 
praticam. Essa é, inclusive, uma observação constante na explicação de Lefebvre sobre a 
interface entre as dimensões. Para ele, o espaço concebido, ou seja, aquele que é planejado 
em conhecimento, é uma abstração, pois nega, em certa medida, a própria prática espacial. 

 
A prática social material tomada como ponto de partida da vida e da análise constitui o 
primeiro momento. Ela permanece em contradição com o segundo momento: 
conhecimento, compreendido por Lefebvre como abstração, como poder concreto e 
como compulsão ou constrangimento (SCHMID, 2012, p.95). 

 
É interessante perceber que o próprio Lefebvre já colocava como pressuposto o 

conflito entre essas dimensões, prevendo que, cedo ou tarde, as contradições apareceriam. 
No Parque, os planos e ações do poder público parecem não refletir os interesses dos 
residentes. Ao ser planejado, o espaço traz consigo uma lógica política que consolida os 
interesses de um grupo em detrimento de outro.  
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As representações do espaço seriam penetradas de saber (conhecimento e ideologia 
misturados) sempre relativo e em transformação. Elas seriam, portanto, objetivas, 
embora possam ser revistas. Verdadeiras ou Falsas? Abstratas, com certeza, as 
representações do espaço entram na prática social e política, as relações 
estabelecidas entre os objetos e as pessoas no espaço representado dependendo de 
uma lógica que o faz, cedo ou tarde, explodir incoerente (LEFEBFRE, 2000, p.69). 

 
Por fim, a análise não faz sentido sem que consideremos os aspectos culturais e 

afetivos que envolvem a prática social. Todo processo por meio do qual o espaço é percebido 
e modificado é entranhado de simbolismos e culturalidades que o influenciam, ao mesmo 
tempo em que transformam os sujeitos, individual e coletivamente. Esta é a terceira dimensão 
apresentada por Lefebvre, sem a qual a análise do espaço não pode ser feita. 

 
Os espaços de representação, vividos mais que concebidos, não constrangem jamais 
à coerência, não mais que à coesão. Penetrados de imaginário e de simbolismo, eles 
têm por origem a história de um povo e a de cada indivíduo pertencente a esse povo 
(LEFEBFRE, 2000, p.70).  

 
Essa dimensão aborda questões afetivas e culturais que envolvem a atribuição de 

valor a um bem, contribuindo para a construção de sua significância cultural.  Nesse contexto, 
a apreensão das memórias pode colaborar para compreender o processo de valoração dos 
bens por parte dos residentes e criar subsídios ao planejamento das ações, em áreas 
históricas como o PMAHC. Aspectos culturais que envolvem o espaço vivido podem ser 
determinantes para a forma como os sujeitos percebem o espaço e, consequentemente, como 
transformam o lugar por meio de ações de planejamento e gestão. Uma vez compreendida 
essa dialética, tem-se os elementos necessários a uma análise mais eficiente dos conflitos. 
 
A significância cultural dos bens patrimoniais e os processos de atribuição de valor 

 
Desde a década de 1960, o termo significância cultural tem aparecido nas discussões 

e documentos a respeito da Conservação do Patrimônio Histórico. A Carta de Veneza, 
redigida durante o II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos 
Históricos, em 1964, estabelece que o termo ‘monumento histórico’ se aplica não só às 
grandes criações, mas também às obras modestas que tenham adquirido, com o tempo, uma 
significação cultural (Carta de Veneza, Art. 1).  

Após a Carta de Veneza e as resoluções da 5.ª Assembleia Geral do Conselho 
Internacional para os Monumentos e Sítios (ICOMOS), realizada em 1978, em Moscovo, o 
ICOMOS da Austrália (The Australian National Commitee of ICOMOS) adotou a Carta de 
Burra que definiu a significância cultural como o conjunto dos valores estético, histórico, 
científico, social ou espiritual, para as gerações passadas, presentes ou futuras, os quais 
estão consubstanciados nos lugares, tecidos, assentamentos, usos, associações, registros, 
objetos e lugares relacionados (THE BURRA CHARTER, 2013, Art. 1). Com base nesta 
definição, pode-se afirmar que a significância cultural expressa “o conjunto de valores que é 
o resultado do julgamento e da validação social de significados passados e presentes de um 
objeto” e ocorre de maneira não formal, mediante a manifestação nas relações humanas 
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cotidianas, ou formal resultando na declaração de significância (ZANCHETI & HIDAKA, 2010, 
p.12). 

Para a Carta de Burra, a identificação da significância cultural é uma condição primária 
à gestão da conservação, devendo ser diretriz para interpretação dos problemas e 
planejamento das ações. Além da institucionalização de procedimentos para sua 
identificação, a Carta aprofunda as questões subjetivas que envolvem os valores e a relação 
entre sujeitos e objetos.  

Para Zancheti & Hidaka (2010, p.2), de acordo com o que está definido no documento, 
pode-se compreender a “Significância Cultural como sinônimo de Valor do Patrimônio”. 
Mesmo que seja atribuído num ambiente conflituoso, o valor será uma construção social que 
deve ser considerada como representativa de um desejo coletivo. 

Para Connor (1994), o valor está presente em toda experiência humana. Ele é 
“inescapável”. O ato de valorar, modificar ou até mesmo negar valor é como uma espécie de 
lei da natureza. Para Prats (1997 apud SILVA, 2000), a valoração de um bem, tornando-o 
patrimônio, é uma construção social, pois constitui uma idealização construída por um grupo 
de indivíduos.  

Dada a importância que a significância cultural do patrimônio vem ganhando para o 
desenvolvimento de mecanismos de gestão da conservação de bens patrimoniais, a 
compreensão das questões socioculturais, relacionadas ao fenômeno de atribuição de valor, 
tornou-se imprescindível. Bezerra (2011) vê a questão dos valores patrimoniais como 
essencial para os processos de Conservação Integrada: 

Os postulados de Aloïs Riegl, na publicação “Der Moderne Denkmalkultus”, de 1903, 
foram pioneiros na análise sobre o valor. Refletindo sobre o culto aos monumentos, Riegl 
afirma não existir o valor artístico absoluto, mas sim um valor atribuído, no presente, pelo 
sujeito contemporâneo. Com tal afirmação, Riegl considera o valor como uma qualidade 
atribuída pelos sujeitos e não um atributo do objeto.  

Muñoz Viñas (2004) também traz uma contribuição para a compreensão da 
significância cultural e quebra do paradigma do valor como atributo inerente ao objeto. O autor 
rompe com a ideia de que os objetos dignos de preservação são aqueles cujos tradicionais 
valores históricos e artísticos podem ser constatados através da inteireza de seus elementos 
físicos. Ele argumenta que os objetos são dignos de conservação quando representam os 
significados sociais e sentimentais de um grupo social. Os significados sociais são aqueles 
relacionados à intelectualidade, até então dogmáticos para adoção do bem como objeto de 
conservação (históricos, técnicos e artísticos); os relacionados à identidade coletiva, 
referentes à cultura, modos, costumes; e os que são relacionados à ideologia, ou seja, às 
questões políticas. Por sua vez, os sentimentais referem-se às questões simbólicas 
relacionadas às memórias individuais e coletivas dos sujeitos. Em suma, para Viñas um objeto 
de conservação somente deve ser considerado como tal, quando sujeitos, a princípio 
individualmente e posteriormente de forma coletiva, atribuem valores conferindo-lhe 
significância cultural (MUÑOZ VIÑAS, 2004). 

ZANCHETI & HIDAKA (2010) comungam da mesma linha de pensamento. Para eles, 
“os valores não são coisas nem elementos das coisas, é uma qualidade, um adjetivo”. O 
sujeito interage com o objeto em determinados contextos sociais e os valores são 
determinados por essa relação de interação, do passado e do presente. 
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A compreensão de que o valor é algo atribuído aos objetos assim como o seu caráter 
dinâmico, em virtude do contexto e do tempo em que se encontram os sujeitos, contribuiu 
para o entendimento de que a significância cultural como instrumento de conservação deve 
ser revisto periodicamente. Randal Mason (2004), em seu trabalho “Fixing Historic 
Preservation: A Constructive Critical Significance” critica o processo de identificação da 
significância e questiona o julgamento que prioriza os valores canônicos de história da arte, 
arquitetura e suas associações. O autor ainda ressalta a importância de ampliar a participação 
dos sujeitos, incorporando outros atores envolvidos além dos técnicos e especialistas. 
Essa necessidade está presente também na versão mais recente da Carta de Burra (2013). 
Em seu artigo 26.4, o documento estabelece que as declarações de significância cultural e 
política para o local devem ser revistas periodicamente. Além disso, as ações de conservação 
baseadas em tais declarações devem se monitoradas para que seja possível fazer ajustes e 
propiciar melhor eficácia (THE BURRA CHARTER, 2013). 

Diante de tais percepções, podemos dizer que a significância é um julgamento 
realizado, no presente, sobre significados passados e recentes. Devido ao aspecto temporal, 
sua construção perpassa diferentes contextos sociais e políticos. Ao congregar registros 
individuais e coletivos dos grupos sociais, a Memória apresenta-se como instrumento 
importante para construção da significância cultural. 
 
O que pode ser revelado com base nos diagnósticos, planos e projetos 
 

A coleta de dados da pesquisa em andamento, que fundamenta este artigo, 
compreende dois momentos:o primeiro, com a finalidade de identificar a significância cultural 
segundo os instrumentos de gestão. Para tal, serão analisados diagnósticos, estudos, planos 
de ação e projetos técnicos; o segundo, com a finalidade de interpretar, a partir das narrativas 
dos atores envolvidos, os valores atribuídos aos bens. Em momento posterior, os resultados 
da análise são comparados, de modo que se possa verificar os alinhamentos e desencontros 
a respeito da significância considerada pelos instrumentos de gestão e a revelada pelos 
residentes, técnicos e gestores da conservação. 

Mesmo que a coleta de dados se encontrena fase inicial, alguns dados já oferecem 
certosindicativos. O primeiro documento a ser analisado foi o Processo de Tombamento do 
Cabo de Santo Agostinho pelo Governo do Estado de Pernambuco, através da Fundação de 
Arte e Cultura, a FUNDARPE. Inicialmente, a análise se deu por meio de uma leitura 
espontânea que, adiante, contribui para seleção dos documentos e construção das categorias 
necessárias àanálise de conteúdo.  

Dentre os documentos que compõem o referido processo, tombamento nº 166/1982, 
o primeiro que faz alguma referência ao valor do lugar é a Proposta de Tombamento de 18 de 
novembro de 1982, assinada pelo arqueólogo Ulisses Pernambucano de Mello Neto. A 
proposta exalta valores históricos e paisagísticos naturais. 

 
[...] Tanto o acidente geográfico propriamente dito como as áreas que lhe são 
imediatamente adjacentes constituem, sabidamente, um sítio histórico e uma 
paisagem natural, além de repositório de edificações de valor, de inegável importância 
para Pernambuco e para o País [...] (FUNDARPE, 1992, p.02). 
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A compreensão de que o valor é algo atribuído aos objetos assim como o seu caráter 
dinâmico, em virtude do contexto e do tempo em que se encontram os sujeitos, contribuiu 
para o entendimento de que a significância cultural como instrumento de conservação deve 
ser revisto periodicamente. Randal Mason (2004), em seu trabalho “Fixing Historic 
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individuais e coletivos dos grupos sociais, a Memória apresenta-se como instrumento 
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A coleta de dados da pesquisa em andamento, que fundamenta este artigo, 
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a respeito da significância considerada pelos instrumentos de gestão e a revelada pelos 
residentes, técnicos e gestores da conservação. 

Mesmo que a coleta de dados se encontrena fase inicial, alguns dados já oferecem 
certosindicativos. O primeiro documento a ser analisado foi o Processo de Tombamento do 
Cabo de Santo Agostinho pelo Governo do Estado de Pernambuco, através da Fundação de 
Arte e Cultura, a FUNDARPE. Inicialmente, a análise se deu por meio de uma leitura 
espontânea que, adiante, contribui para seleção dos documentos e construção das categorias 
necessárias àanálise de conteúdo.  

Dentre os documentos que compõem o referido processo, tombamento nº 166/1982, 
o primeiro que faz alguma referência ao valor do lugar é a Proposta de Tombamento de 18 de 
novembro de 1982, assinada pelo arqueólogo Ulisses Pernambucano de Mello Neto. A 
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[...] Tanto o acidente geográfico propriamente dito como as áreas que lhe são 
imediatamente adjacentes constituem, sabidamente, um sítio histórico e uma 
paisagem natural, além de repositório de edificações de valor, de inegável importância 
para Pernambuco e para o País [...] (FUNDARPE, 1992, p.02). 
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Como justificativa, a proposta apresenta um relato do historiador José Antônio 
Gonsalves de Mello que destaca a ocupação do território durante as navegações e batalhas 
luso-espanholas e apresentaas edificações decorrentes desse período, com ênfase nas 
fortificações, baterias e Igreja de Nazaré.   

Outro documento, o Exame Técnico 166/1982 elaborado pela FUNDARPE, tem 
carácter avaliativo que se posicionaa respeito da homologação definitiva do tombamento. 
Composto por 90 páginas, o Exame Técnico descreve, de forma bastante detalhada, as 
características naturais da região, o histórico da ocupação do território e as edificações 
existentes. Para descrição histórica, recorreaos trabalhos do historiador José Antônio 
Gonsalves de Mello, já referenciado na proposta de tombamento. Para descrição das 
edificações, além dos registros históricos, o exame utiliza o cadastro das ruínas, que contém 
levantamento físico e registros fotográficos, datados de 1978. Ao final do documento, o 
parecer é conclusivo, importando destacar o trecho no qual é tratada a questão do valor: 

 
[...] A importância do Sítio Histórico do Cabo de St. Agostinho é indiscutível como se 
pode ver pela documentação anexada a este processo. Não apenas pelos 
acontecimentos que ali ocorreram, mas igualmente pelas construções e ruínas 
de caráter excepcional existentes na área, como o são a Igreja de N. Sra. de Nazaré 
e o Convento Carmelita, os fortes Castelo do Mar e São Francisco de Gaibu e as ruínas 
dos quartéis [...] A paisagem natural que se percebia do alto do Cabo em direção ao 
sul era, até poucos anos, de extraordinária beleza [...] (FUNDARPE, 1993). 
 

Assim como na Proposta de Tombamento, é possível perceber referência às questões 
históricas e às edificações existentes como principal valor a ser preservado, justificando o 
tombamento. Além desses aspectos, a preocupação com os possíveis impactos do Porto de 
SUAPE reforça a percepção de que havia uma grande preocupação em proteger a paisagem 
natural e as edificações. 

 
[...] A paisagem natural que se percebia do alto do Cabo em direção ao sul era, até 
poucos anos, de extraordinária beleza.[...] Deleitar-se hoje com essa visão 
excepcional, lamentavelmente não é mais possível [...] Única em Pernambuco, está 
comprometida desde o início da década de 70, com as obras de um porto industrial 
[...](FUNDARPE, 1993). 

 
Cabe destacar a autoria do Exame Técnico que foi elaborado pelo historiador José 

Antônio Gonsalves de Melo e pela arquiteta Neide Fernandes de Souza. Assinaram o parecer 
as arquitetas Neide Fernandes de Souza e Rosa Virgínia de Sá Bonfim e a historiadora 
Virgínia Pernambucano de Melo. Ao final, o Parecer favorável enfatiza a preocupação com os 
danos à paisagem natural e às edificações. 
 

Levando-se em conta os motivos expostos neste processo e reconhecendo ainda o 
dever de "defender o que há de mais digno de preservar, que são as realizações 
do povo e o direito deste de transmitir sua experiência aos vindouros", 
considerando-se os danos irremediáveis que comprometeram essa paisagem, a 
FUNDARPE é de Parecer Favorável ao Tombamento do Cabo de Sto. Agostinho e da 
Baia de Suape os quais interferem drasticamente no conjunto. 
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Por fim, como parte integrante do processo disponível nos acervos da FUNDARPE, a 
Resolução 2/1993 do Conselho Estadual de Cultura homologa o tombamento, colocando em 
destaque o julgamento dos valores históricos, artísticos e paisagísticos, assim como a ênfase 
para fundamentação do tombamento. 

 
[...] conjunto de inegável valor histórico, artístico e paisagístico, não só pelo fato 
da área em questão ter sido palco - a exemplo do Parque dos Guararapes, na primeira 
metade do Século XVII, das lutas empreendidas pelos luso-brasileiros contra o invasor 
holandês - o que, sem exagero, eleva-a, também, à condição de berço da 
nacionalidade -, como, ainda, pelos inúmeros monumentos remanescentes daquela 
época [...] por si sós representantes de uma memória mais que regional, assumindo, 
assim, uma grande importância no que se refere à preservação que estão a merecer, 
o que ocorrerá com o ato de tombamento [...] (CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, 
1993). 

 
Diante de tudo isso, seja, do indiscutível valor histórico artístico e paisagístico - 
ousemos acrescentar: também arqueológico -  da área, e da inafastável regularidade 
da corrente procedimental, opinamos pelo tombamento proposto. [...] (CONSELHO 
ESTADUAL DE CULTURA, 1993). 

 
A análise inicial destes documentos mostrou que a iniciativa do tombamento do Cabo 

de St. Agostinho teve origem após as primeiras ações de implantação do complexo de 
SUAPE. A preocupação voltou-se para a proteção dos bens edificados e da paisagem natural, 
avaliada pelos técnicos como ‘excepcional’ e cujo valor foi adjetivado como ‘inegável’. Não 
obstante, não foi possível encontrar qualquer menção à participação da comunidade, seja na 
avaliação dos bens edificados, na utilização do espaço como atividade produtiva, na habitação 
ou no lazer. A única citação referente a residentes limitou-se à identificação de algumas 
moradias e à avaliação para indenização de algumas terras. 

 
A Memória como lastro para atribuição de Valor 
 

O aprofundamento sobre o conceito de Memória e sua capacidade, enquanto lastro 
para o processo de atribuição de valor, pode contribuir para a construção das declarações de 
significância cultural e, consequentemente, as ações de Conservação. Esta percepção é 
reforçada por Barreto (2003) quando afirma que o planejamento em áreas históricas e 
culturais poderia ser mais bem resolvido com a contribuição de pesquisas 
socioantropológicas. 

Para melhor compreender os motivos que levam os sujeitos a apropriar-se dos objetos, 
adotando-os como patrimônio, o conceito de Memória, sobre o qual se pautam os estudos 
antropológicos, pode ser de grande valia. Para Halbwachs (1990), as memórias, apesar de 
individuais, são estabelecidas em relações sociais e, portanto, conformam as memórias de 
um grupo, de uma coletividade com a qual os sujeitos identificam-se.  Este ambiente de 
relações que aproximam as pessoas foi denominado por Halbwachs de ‘comunidade afetiva’. 
 

Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles nos tragam 
seus depoimentos: é necessário ainda que ela não tenha cessado de concordar com 
suas memórias e que haja bastantes pontos de contato entre uma e outras para que a 
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Por fim, como parte integrante do processo disponível nos acervos da FUNDARPE, a 
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lembrança que nos recordam possa ser construída sobre um fundamento comum [...] 
(HALBWACHS, 1990, p.34). 
 

Não basta que indivíduos se identifiquem individualmente com um bem, mas que se 
auxiliem com as memórias de outros, construindo a memória do grupo. É dessa forma que os 
grupos se identificam, conformando uma cultura comum. Com lastro nessa cultura, são 
atribuídos valores e são feitas as escolhas do que se deve legar às gerações futuras. Silva 
(2000) relacionou o fenômeno das escolhas com a própria noção de patrimônio. Para a autora, 
“aquilo que é ou não é património, depende do que, para um determinado coletivo humano, 
num determinado lapso de tempo, se considera socialmente digno de ser legado a gerações 
futuras” (SILVA, 2000, p.218). 

Tendo em vista que existe um período temporal durante o qual um coletivo humano, 
baseado em suas memórias, realiza seus julgamentos e escolhe o que deve ser legado às 
futuras gerações, questiona-se se as memórias que conferiram ao Parque Armando de 
Holanda Cavalcanti o status de patrimônio, ainda permanecem, no presente, satisfazendo os 
interesses atuais. Em outras palavras, trata-se de saber se os valores históricos e artísticos 
que motivaram as iniciativas protecionistas permanecem inalterados entre gestores e 
residentes. 

Para Alöis Riegl (2014), há uma dúplice historicidade entre a formulação da obra e o 
momento presente de sua fruição. Riegl sugere um embate entre a intencionalidade do 
período da criação da obra e o que ela desperta no espectador em outro momento histórico, 
dotado de intencionalidade própria. Com base nessa percepção, o autor criou a expressão 
“Kunstwollen”, ou vontade artística, para explicar a dinamicidade do valor atribuído a uma 
obra, assim como a tensão entre os valores do presente e do passado.  

Nos dias atuais, percebe-se uma busca incessante pelo registro da história com a qual 
uma população se identifica. Para Pierre Nora (1993), existe uma obsessão em arquivar o que 
marca a nossa contemporaneidade. Na busca por registros imutáveis da memória, para serem 
lembrados no presente, os lugares de memória transformam-se em lugares de história. Na 
contemporaneidade, tais lugares podem parecer sem vida, sem expressão nem significados 
para os grupos que já não se identificam com eles. Dessa maneira, Nora reconhece o aspecto 
contraditório, apresentado por Riegl, relacionado com o valor atribuído ao monumento no 
passado e no presente. Os fatos históricos e monumentos, que conformam os chamados 
lugares de história, quando se tornam objetos de um processo de Conservação, pautado 
apenas pelos valores artísticos e históricos, consolidam a memória coletiva que, num 
determinado período, tornou-se hegemônica. Nesse caso não são mais lugares de memória, 
mas de história.  

 
Tudo o que é chamado hoje de memória, não é, portanto, memória, mas já história [...] 
a memória, transformada por sua passagem em história, que é quase o contrário: 
voluntária e deliberada, vivida como um dever e não mais espontânea: psicológica, 
individual e subjetiva e não mais social, coletiva, globalizante. (NORA, 1993, p.14).  

 
A História tem a necessidade de ser hegemônica, representando a memória oficial de 

grupos distintamente identificados, através de um processo intelectual e crítico que 
homogeneíza os fatos. Essa homogeneização é criticada por Lefebvre na construção da sua 
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Tríade Dialética. Para o autor, as transformações planejadas no ambiente são padronizações 
de interesses distintos e, portanto, cedo ou tarde se revelarão conflituosas (Lefebvre, 2000).  
Sobre este aspecto, o trabalho de Pollak (1989), a respeito das memórias em disputa, ajuda-
nos a compreender o conflito entre o espaço concebido e os interesses dos diversos atores. 
Para ele, ao se estabelecer uma história oficial, algumas memórias são resguardadas. Na 
busca por fortalecimento, tendem a se recolher, aguardando um momento propício para 
aflorar novamente. Isso significa dizer que a memória não se apaga, ou morre, pelo contrário, 
poderíamos dizer que tem "outra história para contar" (POLLAK, 1989).  

Ao refletir sobre indicadores para medir o estado de conservação dos sítios 
patrimoniais, Zancheti & Hidaka (2010) compartilham o mesmo pensamento. Para eles, 
devemos considerar que valores são sempre definidos uns em relação a outros. Para que um 
valor se sobressaia, outros são postos em segundo plano.  
Com base nesse pensamento, pode-se refletir sobre a existência de uma nova realidade 
socioespacial propícia à disputa. As memórias afloram conforme os interesses dos distintos 
grupos sociais. Poder-se-ia pensar na construção de uma nova história para o Parque? Nora 
(1993) aponta para a possibilidade de revitalização da memória. 
 

[...] A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está 
em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 
inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 
manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações [...] 
(NORA, 1993, p.9). 
 

Ao considerar a Memória como algo em permanente evolução, sujeita a repentinas 
revitalizações, sejam elas em função de aspectos individuais, culturais ou políticos, Nora 
(1993) oferece-nos um arcabouço teórico que nos permite acreditar numa possível 
ressignificação dos bens e atribuição de novos valores. 
Esta é uma possibilidade ainda não cogitada para o Parque Armando de Holanda Cavalcanti. 
Diante da realidade socioeconômica, política e urbana na qual o Parque está inserido, 
diferente daquela à época da sua institucionalização, poder-se-ia encontrar valores 
descontextualizados da significância cultural que ainda se tenta preservar? Seria possível, 
como argumentou Nora (1993), ressignificar os objetos e construir uma nova história a 
preservar? 
 
O que as narrativas podem dizer  
 

A etapa destinada à interpretação das narrativas de técnicos, gestores e residentes, 
ainda não foi iniciada. No entanto, alguns discursos, além de demonstrar o clima de tensão, 
apontam a possibilidade de desencontros entre os valores apropriados nos documentos de 
gestão e os atribuídos pelos residentes. 

Em 29 de maio de 2019, houve uma audiência pública na Câmara de Vereadores do 
Cabo de St. Agostinho, com o intuito de discutir as ações voltadas à conservação do Parque, 
com destaque para as ações de controle urbano que põem em lados conflituosos, gestores e 
residentes. Nas falas de gestores, é possível perceber a valorização do Parque enquanto 
registro da história, a beleza cênica e paisagística e o rico acervo de bens edificados. Além 
disto, todos apresentam-se disponíveis para debater estratégias de sustentabilidade para o 
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Parque. Na fala de entidades e moradores, a preocupação com a permanência local é 
evidente, reforçada pelos relatos de violência nas ações de controle urbano. Sérgio Belo, 
morador da Vila Gaibu, em fala durante a Audiência Pública na Câmara Municipal, pronunciou-
se: 

 
“Minha pauta é de construção, e pra isso temos que aprender a tratar os problemas 
sociais que estão ali dentro”. As pessoas precisam ser tratadas com dignidade, 
precisam participar da construção das propostas e ter a visão do futuro do Parque. 
(BELO, 2019). 

 
Em 01 de agosto de 2019, em reunião do Conselho Gestor do Parque, Gercino Rocha, 

residente de SUAPE, proprietário de um pequeno restaurante, relatou a última operação de 
controle urbano na área: 
 

“Precisamos ser tratados com mais dignidade, com mais respeito”. Peço que acabe 
com essas ações. Vamos conversar? Parecia mais que era o que? Bandido! 
(Rocha,2019). 

 
Estes relatos revelam a preocupação urgente dos moradores com a permanência em 

seus locais de moradia. A discussão a respeito das ações de controle urbano tem envolvido 
órgãos públicos responsáveis pela gestão do solo (Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, 
SUAPE, CPRH), Ministério Público, Polícia Militar e entidades de defesa dos direitos sociais 
como o Fórum Suape e a DHesca. 

Outro aspecto relevante é a preocupação com a integridade dos bens existentes. 
Entretanto, diferentemente do que se pôde perceber no processo de tombamento, as 
narrativas transparecem o interesse em explorá-losatravés da atividade turística. Na já citada 
reunião do Conselho Gestor, o presidente da associação de pescadores de Gaibú, conhecido 
por ‘Nau’, relatou a preocupação com um antigo canhão, em frente ao Forte de Nazaré. Para 
ele, o canhão poderia ser retirado para ser exibido aos visitantes. 

Outro morador, presidente da Associação de Moradores de Nazaré, relatou, além da 
violência nas ações de controle urbano, a eliminação de oportunidades de trabalho com a 
interdição da tirolesa na Praia de SUAPE. Para Alfredo Menezes (2019), o ‘Fulia’, a tirolesa 
além de empregar alguns moradores, trazia turistas para a região. 
 
Considerações Finais 

 
Apontada como importante instrumento para a construção de políticas públicas, ao 

reunir o conjunto de valores atribuídos a um bem, a significância cultural traz consigo aspectos 
relacionados aos interesses dos diversos atores envolvidos com a gestão do sítio. O ato de 
valorar os bens está intimamente condicionado pelo momento político e pelos interesses dos 
grupos sociais estabelecidos.  
Em casos como o do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, no qual a 
produção social do habitat se dá num ambiente de intenso controle urbano e ambiental, a 
tensão entre residentes e gestores da conservação apresenta-se como mais um componente 
a ser considerado na busca pela utilização sustentável do ambiente natural e dos bens 
edificados.   



206

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

A valoração atribuída tanto pelos técnicos quanto pelos residentes aos bens 
patrimoniais, influenciam a forma de apropriação de cada um dos grupos. Mesmo que a coleta 
de dados, prevista na pesquisa que origina este artigo, ainda não tenha sido iniciada, os dados 
já disponíveis apontam para um desencontro entre os valores destacados no processo de 
tombamento e os relatados pelos residentes. Se por um lado a história, a paisagem natural e 
as antigas edificações despertaram o interesse dos técnicos pela sua proteção, os mesmos 
atributos são destacados de outra forma por moradores. Para eles, o meio ambiente parece 
plenamente disponível para ampliação das moradias e construção de equipamentos que 
promovam a utilização do espaço para geração de receitas. Assim foi possível perceber nos 
discursos em defesa da tirolesa de Suape e da construção ou reforma das moradias. 

Nesse ambiente de disputas, as memórias que transparecem nos relatos mostram-se 
dinâmicas e susceptíveis a constantes revitalizações. Modificam-se conforme o espaço, o 
tempo e as conexões sociais. No caso do Parque, repleto de conflitos inerentes ao uso e 
gestão do solo, especialmente quanto à habitação e atividades produtivas, o ambiente mostra-
se propício a tais revitalizações. Os valores, atribuídos à época de sua institucionalização, já 
não são os mesmos ou contemplaram a visão de técnicos em detrimento da visão dos 
residentes.  

O desafio contemporâneo da Conservação Urbana Integrada confronta-se com o 
desafio da produção social do habitat, demandando a conciliação dos interesses dos 
diferentes grupos, a saber, por um lado, a proteção do ambiente natural e dos bens edificados, 
imanente ao campo técnico, científico e acadêmico, e, por outro lado, o provimento de moradia 
e inserção dos residentes na economia local. Significa dizer que a Conservação do Parque 
depende da aproximação entre a percepção que têm os técnicos, os gestores e os residentes 
acerca dos bens patrimoniais, de sua valoração e utilização 
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RESUMEN: ARQUITECTURA ABIERTA (AA) es una acción de impacto social que tiene como             
objetivo promover el bienestar de las comunidades de bajos ingresos mediante la mejora de sus               
viviendas. La iniciativa se inspira en la idea de "viviendas saludables" para realizar intervenciones              
arquitectónicas con la participación de los propios residentes. Lo hace a través de actividades              
multidisciplinarias dentro de la comunidad, que además de hacer un diagnóstico personalizado de             
cada propiedad con el fin de elaborar un proyecto arquitectónico para el beneficiario, también reciben               
conferencias, talleres y experiencias para los residentes de la comunidad. Los talleres fomentan el              
desarrollo de las habilidades creativas y de construcción de los beneficiarios, ofreciendo capacitación             
dirigida a crear productos para el hogar a partir de lo que anteriormente se consideraba "basura". El                 
objetivo es generar el compromiso de las personas que viven en la comunidad, sensibilizando a los                
involucrados y sensibilizando sobre cuestiones importantes como la calidad de la vivienda, la salud y               
el bienestar. 
 
Palabras clave: Arquitectura social, vivienda, calidad de vida, sostenibilidad, vivienda de interés            
social. 
 
 
RESUMO: ARQUITETURA ABERTA (AA) é uma ação de impacto social que visa promover o              
bem-estar de comunidades de baixa renda a partir da melhoria de suas moradias. A iniciativa se                
inspira na ideia de “moradias saudáveis” para realizar intervenções arquitetônicas com a participação             
dos próprios moradores. Ela faz isso por meio de atividades multidisciplinares dentro da própria              
comunidade, que além de realizar um diagnóstico personalizado de cada imóvel a fim de elaborar um                
projeto arquitetônico para o beneficiado, também são feitas palestras, oficinas e vivências para os              
moradores da comunidade. Através das oficinas é incentivado o desenvolvimento de habilidades            
criativas aos beneficiários, oferecendo capacitações que visam a criação de produtos para sua             
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residência a partir do que antes era visto como “lixo”. O objetivo é gerar um engajamento das pessoas                  
que moram na comunidade, através da sensibilização dos envolvidos e conscientização de temas             
importantes como qualidade habitacional, saúde e bem-estar.  
 
Palavras-chave: Arquitetura Social, Moradia, Qualidade de Vida, Sustentabilidade, Habitação de          
Interesse Social. 
 
 
ABSTRACT: ARQUITETURA ABERTA (AA) is a social impact action that aims to promote the              
well-being of low-income communities by improving their homes. The initiative is inspired by the idea               
of “healthy homes” to carry out architectural interventions with the participation of the residents              
themselves. It does it through multidisciplinary activities within the community itself, which in addition              
to carrying out a personalized diagnosis of each property in order to develop an architectural project                
for the beneficiary, lectures, workshops and experiences are also given to residents of the community.               
Through the workshops, the beneficiaries are encouraged to develop creative skills, offering training             
aimed at creating products for their home from what was previously seen as “garbage”. The objective                
is to generate engagement with the people who live in the community, by raising the sensitivity of                 
those involved in the project and raising awareness of important issues such as housing quality, health                
and well-being. 
 
Keywords: Social Architecture, Housing, Quality of Life, Sustainability, Social Interest Housing. 
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APRESENTAÇÃO  
 
O projeto Arquitetura Aberta foi idealizado após constatação da satisfação pessoal, de uma             
das idealizadoras, adquirida através de diversos trabalhos desenvolvidos à população de           
baixa renda. Impulsionado por uma pesquisa realizada pelo Conselho de Arquitetura e           
Urbanismo de Brasília, por meio da Datafolha (CAU/BR – Datafolha)1. Validado pela           
aplicação no Habitacional Padre José Edwaldo através do Edital CAU/PE nº 01/2018 de             
processo seletivo para concessão de patrocínio de assistência técnica de habitação de            
interesse social – ATHIS. 
 
A pesquisa citada ressalta que apenas 7% (sete por cento) das famílias brasileiras já              
utilizaram serviços de um arquiteto e outros 70% (setenta por cento) diz que contratariam              
um profissional da área, tais dados revelam a necessidade da disseminação do serviço             
arquitetônico e uma alternativa de atuação no mercado de trabalho. 
 
Esse resultado evidencia a urgência para programas de arquitetura de caráter social no             
país, seja pela real demanda ou pela obrigatoriedade do atendimento a Lei Nº 11.888/2008,              
que assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita. 
 
O Arquitetura Aberta entrou em cena num momento culminante, como um projeto de             
impacto social voltado a qualidade de vida, visando atender a parcela da população             
desfavorecida quanto ao serviço arquitetônico e oferecendo a oportunidade de desenvolver           
habilidades para execução do próprio projeto, tipo “faça você mesmo”.  
 
O projeto também está diretamente conectado a valores ecológicos, participativos, de           
desenvolvimento humano, comunitário e multidisciplinares. Além disso e, acima de tudo,           
compromete-se a transformar realidades envolvendo os próprios beneficiários dessa         
mudança.  
 
O AA é coordenado por professoras universitárias, sendo assim, torna-se indissociável o            
ensino, a pesquisa e a prática. A UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco assimilou              

1 “Arquitetura Social é alternativa para quem fez Arquitetura e Urbanismo”. Educa Mais Brasil. Disponível 
em: 
<https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-faculdades/arquitetura-e-urbanismo/noticias/arquitetura-social-e-a
lternativa-para-quem-fez-arquitetura-e-urbanismo >. Acesso em: 02/2019 
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o Arquitetura Aberta como uma oportunidade de Extensão Universitária, a qual entende que             
“é um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove a            
interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade. Nessa          
perspectiva, a extensão é, ao lado do ensino e da pesquisa, uma das dimensões essenciais               
da atividade acadêmica”.2 
 
O projeto também conta com a iniciativa Agentes Comunicadores que se propõe a envolver              
jovens da própria comunidade beneficiada para narrar a transformação que experimentam.           
Essa outra ação ocorre em paralelo e apresenta como resultados habilidades e produtos             
comunicacionais desenvolvidos entre jovens. 
 
O Arquitetura Aberta é amarrado por uma metodologia afinada com a sustentabilidade e a              
cidadania, que gera impactos sociais, tais como: 
 
✔ Atendimento da Lei Nº 11.888/2008, que assegura o direito das famílias de baixa             

renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de              
habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia; 
 

✔ Atendimento individualizado para fornecimento de projeto arquitetônico permitindo o         
acesso a um serviço técnico qualificado; 
 

✔ Capacitação para o beneficiário com o intuito de fortalecer seu capital humano e             
social, através de oficinas temáticas para reutilização de resíduos, ampliação da vida            
útil dos bens materiais e confecção de produtos para uso próprio ou oportunidade de              
negócio; 
 

✔ Mobilização para integração de uma comunidade através de todos os envolvidos           
(adultos, jovens e crianças) através dos Agentes Comunicadores, que os capacita a            
acompanharem e registrarem as transformações ocorridas durante o processo, e a           
narrarem a partir do seu próprio ponto de vista essas transformações.  
 

✔ Contribuição para o fortalecimento da cidadania através de iniciativa social alinhada           
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS-ONU) e serviços essenciais         
para uma vida digna. 

 
AÇÃO NA PRODUÇÃO SOCIAL DO HABITAT 
 
A ARQUITETURA ABERTA é coordenada pela empresa Giro – Gestão de Negócios e em              
abril de 2019 atendeu o Edital CAU/PE Nº 01/2018, relativo ao processo seletivo para              
concessão de patrocínio de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social – ATHIS,             
com foco no Habitacional Padre José Edwaldo Gomes (Conjunto Habitacional Lemos           
Torres), em Casa Forte, Recife-PE, com 192 unidades habitacionais, finalizado em agosto            
de 2019. 

2UNICAP, Disponível em: <http://www.unicap.br/home/extensao/> Acesso: 06 set. 2019 
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Dentro do escopo descrito no Edital, o AA teve a pretensão de alcançar os seguintes               
objetivos: 
 

● Atender 100% das unidades habitacionais com interesse em serem beneficiadas pela           
proposta. 

● Atender a ATHIS. 
● Elaborar projetos de arquitetura de interiores e de equipamentos para área externa            

que possibilitem uma execução a baixo custo e resultados de qualidade,           
considerando ainda a sustentabilidade ambiental no uso, tanto de materiais          
reaproveitáveis quanto de materiais convencionais. 

● Qualificar e desenvolver habilidades específicas dos moradores envolvidos na         
proposta para a melhoria de suas próprias residências. 

● Promover o conceito de moradia saudável e contribuir para a melhoria da qualidade             
de vida dos moradores. 

● Contribuir para a construção de uma identidade coletiva dos moradores do           
habitacional e de um olhar crítico-afetivo sobre o lugar onde residem. 

● Desenvolver olhar crítico e consciente em estudantes de graduação de arquitetura e            
urbanismo através de projeto de extensão  

 
O projeto foi desenvolvido em quatro meses e através da mobilização, que entusiasmou os              
interessados e estimulou a ação, aceitaram participar do seu desenvolvimento 91 das            
unidades habitacionais. Conforme a metodologia a seguir. 
 
O primeiro passo da metodologia foi entrevistar os moradores, guiado por um formulário,             
produzido com o foco no programa de necessidades e desejos de cada beneficiado. Em              
seguida, a equipe fez um diagnóstico do que os residentes tinham mais interesse e, com               
base nos atendimentos, elaborou a coleção de mobiliário em módulos para cada cômodo,             
com a intenção de criar layout flexível e atender as necessidades de forma mais eficiente, ao                
mesmo tempo que mantinha a identidade única de cada apartamento.  
 
Os projetos arquitetônicos individualizados foram desenvolvidos pela equipe técnica, em          
gabinete, composta por arquitetas coordenadoras e estudantes de Arquitetura e Urbanismo,           
selecionados para participar da Ação de Extensão – UNICAP. Também foi elaborado os             
projetos complementares de elétrica e hidrossanitária e a planilha orçamentária,          
desenvolvido por responsável técnico, engenheiro, para cada apartamento de acordo com           
as necessidades individuais discutidas em atendimento e conforme as normas dos órgãos            
responsáveis. 
 
Para os moradores foi entregue um caderno de em média 30/40 páginas, contendo: Capa;              
Plantas baixa (layout, forro e pontos elétricos); Cortes/Elevações; Perspectivas; diversas          
pranchas de detalhes de todos os móveis propostos; Planta do Projeto Elétrico; Planta do              
Projeto Hidrossanitário e sua isometria; Especificações e recomendações; Planilha         
Orçamentária; 
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Durante o desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e complementares o engajamento          
com os beneficiados foi constante através de palestras e oficinas, desenvolvidas pelo núcleo             
de arquitetura e dos agentes comunicadores.  

A partir de palestras e oficinas, foi mostrado que era possível criar móveis e acessórios de                
ambientação através da reutilização e reciclagem de resíduos e peças existentes dentro das             
casas dos moradores. Também foram apresentadas técnicas e dicas de como aproveitar            
melhor os espaços e de como os hábitos diários influenciam no que chamamos de lar. 

As oficinas escolhidas pelos moradores alinhavam-se sempre com o propósito de reutilizar            
ou reaproveitar um resíduo. As oficinas aplicadas foram a de revestimento com tampinhas             
plásticas (Imagem 1), pallets (Imagem 2), reaproveitamento de móveis com colagem de            
tecido (Imagem 3) e luminária de garrafas (Imagem 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No edital CAU/PE também foi solicitada a elaboração projetos para as áreas comuns do              
conjunto, sem alterar a área construída do habitacional. As necessidades de melhorias para             
as áreas comuns do habitacional se mostraram em diagnóstico no atendimento, e algumas             
dessas necessidades foram contempladas com projetos (calhas e toldos, área de           
convivência, bicicletários, área para varais, área para barracas e reforma no salão de             
festas). 
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plásticas (Imagem 1), pallets (Imagem 2), reaproveitamento de móveis com colagem de            
tecido (Imagem 3) e luminária de garrafas (Imagem 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No edital CAU/PE também foi solicitada a elaboração projetos para as áreas comuns do              
conjunto, sem alterar a área construída do habitacional. As necessidades de melhorias para             
as áreas comuns do habitacional se mostraram em diagnóstico no atendimento, e algumas             
dessas necessidades foram contempladas com projetos (calhas e toldos, área de           
convivência, bicicletários, área para varais, área para barracas e reforma no salão de             
festas). 
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No dia 1º de junho, o programa Mãos à Obra, da TV Jornal, exibiu matéria sobre o tema                  
sustentabilidade, apresentando a intervenção do Arquitetura Aberta no Habitacional Padre          
José Edwaldo. O programa pode ser conferido a partir do link:           
https://www.youtube.com/watch?v=IJucjcfWS-8&feature=youtu.be. 

O Arquitetura Aberta também foi alvo de uma publicação na Folha de Pernambuco. Link              
para exibição:  
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/urbanismo/2019/07/10/NWS,110079,70,1155,N
OTICIAS,2190-COM-APOIO-ARQUITETOS-MORADORES-HABITACIONAL-RECIFE-GAN
HAM-QUALIDADE-VIDA.aspx 

No dia 8 de julho durante a oficina de pallet o programa Bom Dia Pernambuco GLOBO,                
exibiu uma matéria com a participação do Arquitetura Aberta. Link para exibição:            
https://globoplay.globo.com/v/7747128/programa/ 

AÇÃO DE EXTENSÃO UNICAP 

Carmen Cavalcanti, idealizadora da iniciativa Arquitetura Aberta, diretora da Giro – Gestão            
de Negócios, e professora na graduação de Arquitetura e Urbanismo na Universidade            
Católica de Pernambuco (UNICAP), percebeu a oportunidade de inserir estudantes no           
projeto Arquitetura Aberta,enfatizando a prática profissional através da arquitetura social por           
meio da Ação de Extensão Universitária. 

O programa de Ação de Extensão da UNICAP tem como um dos princípios e diretrizes               
garantir ao aluno ser protagonista de sua formação mediante a obtenção de competências             
necessárias à atuação profissional e à formação cidadã. O AA promove esse protagonismo             
quando envolve os estudantes a participarem ativamente de todas as etapas de            
desenvolvimento do projeto (atendimento, planejamento e apresentação). 
 
Outro princípio do programa é a Interdisciplinaridade que busca consistência teórica e            
operacional que estruture o trabalho dos atores no processo social, baseada na inter-relação             
de órgãos, programas, políticas, processos e indivíduos. O Arquitetura Aberta oferece para            
os estudantes essa interdisciplinaridade por meio da relação dos alunos com os            
beneficiados, com os profissionais envolvidos, com a legislação pertinente e referências           
teóricas.  
 
O Impacto e transformação que visa à superação das desigualdades e da exclusão social,              
comprometendo-se com políticas públicas e com o desenvolvimento solidário, democrático e           
sustentável é uma diretriz demandada pelo extensão universitária. O Arquitetura Aberta e            
sua geração de impacto social com premissa na sustentabilidade atende essa diretriz e             
acrescenta a experiência aos estudantes. 
 
O AA criou o impacto na formação dos discentes, pois possibilitou que conhecimentos ainda              
não vistos na universidade fossem ensinados e aprendidos pelos estudantes, cumprindo a            
diretriz de Impacto sobre a formação discente que possibilita o enriquecimento da            
experiência discente em termos teóricos e metodológicos.  
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A Integração dialógica que desenvolve relações entre a Universidade e setores sociais a             
partir do diálogo, foi desenvolvida pelo AA através de apresentações em seminários dentro             
da própria universidade (Imagem 5) e participação como monitores em oficinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algumas dessas experiências podem ser identificadas nos depoimentos dos estudantes          
envolvidos no projeto: 

“Foi uma troca real e por isso o produto final foi tão bem recebido pelos moradores, por que                  
nós os conhecíamos e não estávamos simplesmente projetando para uma ficha, um            
somatório de a + b. Eu me senti projetando para pessoas reais, com necessidades reais e                
uma história real.” Ellen Barbosa, 6º. Período. 

“Um ponto que achei bastante interessante e enriquecedor no projeto como um todo foram              
as oficinas escolhidas para acontecer no habitacional, procurando formas sustentáveis e           
muito acessíveis, no qual o proprietário teria a possibilidade de executar alguns mobiliários e              
diferentes revestimentos em seu apartamento.” Beatriz Bueno, 7º. Período. 

“Durante a ação, tivemos alguns workshops que ensinavam os moradores formas           
sustentáveis e acessíveis de tornar suas casas mais agradáveis, nos mostrando que esse             
direito é de todos. Como futura arquiteta posso afirmar que esta ação enriqueceu meus              
conhecimentos em muitas áreas, tanto práticas, como design de interiores, quanto em áreas             
subjetivas, como na minha segurança e autoconfiança na hora de definir o projeto. A partir               
do contato com os moradores, percebi o quão importante é ter qualidade vida em qualquer               
moradia, e o papel fundamental que a arquitetura tem nisso. Quando nos deparamos com              
pesquisas mostrando que o arquiteto atinge apenas 7% da população brasileira,           
percebemos como essa área é aplicada de maneira desigual. Hoje vejo que minha futura              
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profissão pode ser muito mais humana e igualitária, que antes da preocupação estética,             
deve-se gerar conforto e bem estar ao local, que por meio de um contato direto com o                 
cliente, somos capazes de transmitir suas individualidades para o ambiente em questão.”            
Heloisa Marletti, 7º. Período. 

“Foi muito bom presenciar como o contato com os moradores foi prezado e como cada um                
dos projetos era direcionado para que suas demandas fossem atendidas, respeitando assim            
a individualidade e criando projetos singulares por mais modulados que fossem. A            
formalização dos desejos através de formulários preenchidos nas visitas presenciais apenas           
evidenciou a preocupação de um atendimento que garantisse atingir as expectativas como            
também fazer um processo produtivo mais ágil e personalizado, mesmo com grande            
quantidade de trabalho a ser feito.  

A experiência como estudante de arquitetura e estagiário nesse processo foi muito            
gratificante e enriquecedora. Ver um outro lado da arquitetura que até então não é muito               
explorado academicamente e profissionalmente, mas que se faz cada vez mais necessário e             
de forma tão real, tão próxima, e crer que ações como essa devem ser realizadas com mais                 
frequência e transformar o cenário atual.” João Paulo Gomes, 7º. Período. 

“Acredito que o arquiteto possui um papel fundamental na sociedade, não se trata apenas              
de estética, mas do papel de integração, bem-estar e qualidade ocupacional, tendo            
preocupações como sustentabilidade, economia e segurança, promovendo espaços de         
qualidade, não apenas residenciais, mas de uso comum também, como escolas, hospitais e             
restaurantes.”  Daniela Sales, recém-formada. 

PARCEIROS DO PROJETO 

SU.D – Comunicação e Desenvolvimento 

A Su.D – Comunicação e Desenvolvimento é idealizadora da metodologia Agentes           
Comunicadores, que contribui para promover e ampliar a compreensão dos moradores           
sobre as mudanças físicas que ocorrerão nas unidades residenciais e registrar as            
transformações afetivas e a construção de conhecimentos específicos por eles vivenciadas.  

A metodologia Agentes Comunicadores aplicada à ação de Arquitetura Aberta no           
Habitacional Pe. José Edwaldo Gomes lançou mão do uso das Tecnologias de Informação e              
Comunicação a partir de uma perspectiva proativa e criadora, estimulando a participação            
dos beneficiários dos projetos arquitetônicos.  

Essa metodologia ocorreu a partir de oficinas, pesquisa, entrevistas e desenvolvimento de            
produtos comunicacionais, privilegiando a participação dos moradores interessados em         
imprimir sua visão no registro do processo de transformação pela qual as unidades             
residenciais e eles mesmos irão passar.  

Lixiki – Ecoeducação 

Há dez anos provocando mudanças no comportamento das pessoas, a Lixiki –            
Ecoeducação prioriza a reutilização dos resíduos dos próprios envolvidos como          
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matéria-prima para os projetos. Atuando em rede, ativam recursos e atores necessários ao             
processo de execução.  

A partir de uma metodologia própria, esse parceiro facilitou o desenvolvimento de            
habilidades dos moradores envolvidos na proposta para criação de produtos a serem            
aplicados na melhoria de suas próprias residências.  

As oficinas temáticas de técnicas de reutilização ensinam a transformar materiais           
descartados em objetos para usar e decorar; uma brincadeira que promove o aumento da              
vida útil dos materiais, provoca uma reflexão consciente sobre consumo e a importância de              
reduzir e reciclar.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto Arquitetura Aberta comprovou sua potencialidade através da implantação no           
Habitacional Padre José Edwaldo, validou sua metodologia a partir da realização prática das             
suas etapas e gerou o impacto social esperado. Quanto a ação de extensão cumpriu com               
sucesso os princípios e diretrizes universitária e incentivou a criação de um laboratório de              
arquitetura social, na UNICAP para experimentação constante dessa disciplina. 
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De profesionales tecnócratas a profesionales resilientes. Desafíos para una formación 
en hábitat y ciudad en el marco del grado y posgrado.  

Jorge Martín MOTTA (1) 

(1) Cátedra Política de Viviendas (PROPUR-FADU-UBA). Seminario Políticas y Programas Habitacionales 
(MGDH-FADU-UNC). 

 

Eixo B: Evolución teórica y acción en la producción social del hábitat. 

Resumen: El aumento de población urbana a lo largo del último siglo ha planteado diversos desafíos                
para las disciplinas abocadas al “hacer ciudad”. En los últimos setenta años estas dinámicas han ido                
acompañadas de cambios de paradigma acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los              
cuales han reflejado diferentes concepciones acerca del rol de la universidad, los profesionales y los               
demás actores intervinientes en la formación y la producción de ciudad. En el presente artículo               
analizamos el marco conceptual que ha guiado los procesos de enseñanza y aprendizaje de la región                
latinoamericana, con especial énfasis en los procesos formativos del campo de las disciplinas             
relacionadas con la teoría y la práctica de la ciudad y el hábitat. Por otro lado, revisamos algunas                  
concepciones acerca del perfil y del rol de los estudiantes, docentes y graduados, así como también                
acerca del paradigma que conduce sus prácticas. Observamos cómo la apertura de nuevos campos              
de teoría y práctica han permitido expandir y especificar la producción de conocimiento, metodologías              
y mirada epistemológica que viene a discutir el “pensamiento y el hacer profesional”. 

Palabras clave: Hábitat, Ciudad, Formación universitaria, Resiliencia. 

 

Resumo: O aumento da população ao longo do último século tem apresentado diversos desafios              
para as disciplinas voltadas ao “fazer a cidade”. Nos últimos setenta anos, estas dinâmicas têm sido                
acompanhadas por mudanças de paradigmas acerca dos processos de ensino e aprendizagem, os             
quais refletiram diferentes concepções sobre o papel da universidade, dos profissionais e dos demais              
atores intervenientes na formação e na produção da cidade. No presente artigo, analisamos o marco               
conceitual que guiou os processos de ensino e aprendizagem da região latinoamericana, com             
especial ênfase nos processos formativos do campo das disciplinas relacionadas com a teoria e a               
prática da cidade e do habitat. Por outro lado, revisamos algumas concepções sobre o perfil e o papel                  
dos estudantes, docentes e graduados, bem como sobre o paradigma que conduz suas práticas.              
Observamos como a abertura de novos campos teóricos e empíricos permitiram expandir e             
especificar a produção de conhecimento, metodologias e visão epistemológica que participam da            
discussão sobre o “pensamento e o fazer profissional”. 
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Palavras-chave:  Hábitat, Cidade, Formação universitária, Resiliência. 

 

Abstract: The increase in urban population over the last century has posed various challenges for the                
disciplines dedicated to “making the city”. In the last seventy years, these dynamics have been               
accompanied by paradigm shifts about the teaching and learning processes, which have reflected             
different conceptions about the role of the university, professionals and other actors involved in the               
training and production of city. In this article we analyze the conceptual framework that has guided the                 
teaching and learning processes of the Latin American region, with special emphasis on the formative               
processes of the field of disciplines related to the theory and practice of the habitat and the city. On the                    
other hand, we review some conceptions about the profile and role of students, teachers and               
graduates, as well as about the paradigm that guides their practices. We observe how the opening of                 
new fields of theory and practice have made it possible to expand and specify the production of                 
knowledge, methodologies and epistemological gaze that comes to discuss “professional thinking and            
doing”. 

Keyword: Habitat, City, University education, Resilience. 
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De profesionales tecnócratas a profesionales resilientes. Desafíos para una formación 
en hábitat y ciudad en el marco del grado y posgrado.  

Jorge Martín MOTTA (1) 

 

Introducción 

El aumento de población urbana a lo largo del último siglo ha planteado diversos              
desafíos para las disciplinas abocadas al “hacer ciudad”. En este marco, la arquitectura, el              
urbanismo y las ciencias sociales, entre otras, han tenido que revisar sus marcos             
conceptuales e instrumentales para poder acompañar procesos de conformación de          
ciudades que se han visto desbordados por el incremento de problemáticas ambientales,            
sociales, económicas y culturales. Paralelamente, el surgimiento de nuevas tecnologías ha           
desafiado a estas disciplinas a mantener un nivel de actualización de sus teorías y prácticas               
nunca antes visto.  

En los últimos setenta años estas dinámicas han ido acompañadas de cambios de             
paradigma acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales han reflejado             
diferentes concepciones acerca del rol de la universidad, los profesionales y los demás             
actores intervinientes en la formación y la producción de ciudad. En este sentido, a nivel               
teórico y práctico se produjeron influencias de diversas teorías de la educación que han              
surgido en la región latinoamericana, así como también de teorías disciplinares (ej. teoría del              
proyecto en la arquitectura) que han puesto en discusión las metodologías y objetivos de los               
procesos de aprendizaje. El resultado de este escenario complejo ha exigido la            
estructuración de una formación con capacidad de adaptación (resiliencia) a pautas de            
concepción de disciplinas, formadores y egresados que actúan en contextos locales           
particulares. 

La formación ha estado marcada por dos paradigmas generales: tecnócratas          
(ejercen el poder en la toma de decisión de arriba hacia abajo) y participativos (articulan el                
poder para la toma de decisión de abajo hacia arriba). Ambos han planteado una tensión               
disciplinar que pone en evidencia una estructuración de carreras universitarias diseñadas           
para la actuación en contextos no necesariamente situados a la realidad local.  

La región latinoamericana presenta problemas estructurales como la pobreza urbana,          
la urbanización precaria o la falta de recursos para promover políticas integrales. En este              
contexto, las currículas y los contenidos de las carreras universitarias continúan con amplios             
matices paradigmas tradicionales de formación (Böhm, 2010). En el caso de arquitectura,            
con muy pocas excepciones, los mismos no centran la mirada en la producción social de la                
ciudad y en la articulación con los habitantes de la misma. El proyecto es un producto                
elaborado por profesionales que saben (o creen saber) cuáles son las necesidades            
prácticamente sin tener contacto con los habitantes de dichos objetos-productos. Sin           
embargo, un conjunto de cátedras y espacios de formación (muchas veces no            
institucionalmente reconocidos) propugnan por una formación articulada con instancias de          
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extensión en territorio, las cuales plantean otros esquemas de relación “usuario-profesional”           
e, incluso, de contenidos y metodologías. 

En el presente artículo analizamos el marco conceptual que ha guiado los procesos             
de enseñanza y aprendizaje de la región latinoamericana, con especial énfasis en los             
procesos formativos del campo de las disciplinas relacionadas con la teoría y la práctica de               
la ciudad y el hábitat. Por otro lado, analizamos algunas concepciones acerca del perfil y del                
rol de los estudiantes y docentes, así como también acerca del paradigma que conduce sus               
prácticas. Observamos cómo la apertura de nuevos campos de teoría y práctica han             
permitido expandir y especificar la producción de conocimiento, de metodologías y de una             
mirada epistemológica que viene a discutir el “pensamiento” y el “hacer” profesional. 

1. Formación universitaria en la región latinoamericana 

Latinoamérica es una de las regiones del mundo que en los últimos ochenta años              
viene atravesando un crecimiento poblacional nunca antes registrado en la historia. La            
región presenta una tasa de crecimiento poblacional que ha fortalecido la tendencia de             
urbanización de todos los países de la región1. Dicho crecimiento de la población ha              
instalado en la región un proceso de urbanización, el cual no ha logrado ser revertido. Las                
ciudades se han constituido en el lugar de asentamiento de población en situación de              
pobreza que busca acceder a la misma a través de la producción social del hábitat. El                
conjunto de la ciudad produce un crecimiento de suelo periurbano y la extensión de las               
manchas urbanas hasta límites no previstos. 

Este contexto plantea desafíos para las disciplinas que tradicionalmente abordan          
problemáticas urbanas. La arquitectura, el urbanismo y las ciencias sociales, entre otras,            
han tenido que revisar sus marcos conceptuales e instrumentales para poder acompañar los             
procesos de conformación de ciudades que han incrementado sus problemáticas          
ambientales, sociales, económicas y culturales. Paralelamente, el surgimiento de nuevas          
tecnologías y la implementación de innovación al campo de la construcción y el ambiente              
han desafiado a estas disciplinas a mantener actualizadas sus teorías y prácticas. Asimismo,             
la complejidad del fenómeno de urbanización y de la intervención urbana ha planteado un              
sinfín de aproximaciones por parte de disciplinas no relacionadas con el urbanismo            
directamente. Así, disciplinas como la psicología, la ingeniería o la informática han puesto su              
foco en el análisis de las ciudades y sus problemáticas. 

Sin embargo, las disciplinas han tenido un escaso abordaje inter o transdisciplinar de             
dichos fenómenos. Las currículas de formación universitaria no han presentado grandes           
modificaciones a lo largo de, prácticamente, todo el último siglo. Ahora bien, desde las              
disciplinas pedagógicas sí se han planteado debates estructurales acerca de qué tipo de             
procesos de aprendizaje promueven nuestros sistemas educativos, cuál es el rol de los             
profesionales en el abordaje de la problemática y qué tipos de respuestas brindan las              
disciplinas desde una mirada “técnica”, entre otros. 

En los últimos setenta años estas dinámicas han ido acompañadas de cambios de             
paradigma acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales han reflejado             

1 En países como la Argentina y Uruguay más del 90% de la población vive en ciudades. Véase la información 
disponible en https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS (Acceso 10/08/2019) 
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permitido expandir y especificar la producción de conocimiento, de metodologías y de una             
mirada epistemológica que viene a discutir el “pensamiento” y el “hacer” profesional. 
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Latinoamérica es una de las regiones del mundo que en los últimos ochenta años              
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conjunto de la ciudad produce un crecimiento de suelo periurbano y la extensión de las               
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han tenido que revisar sus marcos conceptuales e instrumentales para poder acompañar los             
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disciplinas pedagógicas sí se han planteado debates estructurales acerca de qué tipo de             
procesos de aprendizaje promueven nuestros sistemas educativos, cuál es el rol de los             
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1 En países como la Argentina y Uruguay más del 90% de la población vive en ciudades. Véase la información 
disponible en https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS (Acceso 10/08/2019) 
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diferentes concepciones acerca del rol de la universidad, los profesionales y los demás             
actores intervinientes en la formación y la producción de ciudad.  

La región latinoamericana cuenta con una vasta historia en cuanto al aporte teórico y              
práctico de estrategias pedagógicas innovadoras. Un importante marco teórico y práctico           
estuvo influenciado por diversas teorías de la educación2 que han renovado y revolucionado             
un número de instancias formativas a lo largo de toda la región. Éstas han estado               
analizando y proponiendo esquemas educativos con el fin de acercar los procesos de             
enseñanza y aprendizaje a los problemas actuales de nuestra sociedad global.  

Algunos pedagogos locales revolucionaron el campo de la formación         
sustancialmente y posicionaron nuevas perspectivas ancladas en realidades regionales. Tal          
es el caso de Paulo Freire quien con sus postulados acerca de una pedagogía de la                
liberación y alternativa (Freire, 1969 y 1996) moviliza perspectivas innovadoras acerca de            
los procesos de aprendizaje (De Menezes Guedes, 2015). Si bien este autor es un referente               
en diferentes campos disciplinares, en la formación en arquitectura y urbanismo sus            
postulados son utilizados por experiencias particulares y alternativas de aprendizaje3. 

2. Formación y aprendizaje en arquitectura 

La formación en arquitectura en la región y, específicamente, en la Argentina ha             
estado marcada por una doble influencia: por un lado, las universidades se fundaron             
enmarcadas en los ejemplos europeos y, en el caso de la arquitectura, estuvieron             
influenciadas por las beaux arts (Cravino, 2012); por otro, la realidad local planteaba nuevos              
problemas y contextos sociales demandantes (Méndez, et al., 2016). En esta doble            
influencia, pareciera que la balanza estuvo siempre inclinada a responder a la primera de las               
cuestiones, más que a una real actualización de contenidos y estrategias. Algunas            
disciplinas trasversales como la historia lograron posicionar paradigmas propios que          
discuten contenidos y referencias provenientes de una perspectiva colonizadora. 

En arquitectura y urbanismo dos debates teóricos permitieron la apertura de núcleos            
de reflexión principalmente relacionados con tres áreas específicas: la historia de la            
arquitectura ha posicionado una perspectiva latinoamericanista para la comprensión de la           
disciplina y para la generación de instrumentos de análisis propios a nuestro contexto; la              
tecnología ha también adaptado en algunas ocasiones planteos regionalistas a partir de la             
promoción del uso de sistemas constructivos tradicionales; finalmente, el urbanismo ha           
logrado en algunos casos incluir temáticas relacionadas con problemáticas locales como la            
de la integración social y urbana de asentamientos precarios. Los resultados de esta             
apertura de enfoque han modificado lentamente algunos paradigmas y han puesto en            
discusión cuál debería ser el foco de acción de la formación en el campo disciplinar. Aún hoy                 
día, los talleres de arquitectura, proyecto y diseño permanecen tangenciales a esta reflexión             

2 La teoría de la educación busca influir en las prácticas y políticas educativas a través de diferentes enfoques 
disciplinares: pedagogía, metodología, epistemología y andragogía, entre otros. Cada una de ellas influenciadas 
por otras disciplinas como la sociología, filosofía, psicología, etc. 

3 Estos postulados y las teorías planteadas por Freire son ampliamente adoptadas en las prácticas educativas de 
las cátedras que conforman la Red ULACAV. 



224

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

(con algunas excepciones) y su influencia en la estructuración curricular determina           
contenidos y metodologías en otras materias soporte. 
 

3. Paradigmas de formación en arquitectura: autores tecnócratas vs actores         
participativos 

El campo de la formación profesional en arquitectura cuenta con dos perspectiva o             
paradigmas antagónicos de formación4. Por un lado, un paradigma tecnocrático que está            
marcado por una mirada disciplinar en la que el proceso de aprendizaje promueve la              
formación de estudiantes y profesionales “autores” que ponen en juego en su praxis una              
serie de conocimientos y habilidades adquiridas para elaborar productos basados en la            
concepción vitruviana de venustas, firmitas y utilitas. Por otro lado, un paradigma que             
llamaremos participativo que promueve un proceso de formación autónoma de profesionales           
“actores” (Di Paula, 2019) o “agentes” (Rogers, 1973) en constante aprendizaje a partir de              
su participación en procesos proyectuales colectivos (no individuales). 

En el primero de los paradigmas el enfoque es disciplinar y sectorial basado en una               
competencia científica (Bourdieu, 1984). Los aprendizajes giran en torno a la incorporación            
de conocimientos y habilidades “disciplinares” relacionadas con el proyecto y la producción            
de objetos arquitectónicos. El foco de acción está puesto en la generación de “productos”              
arquitectónicos elaborados por autores con conocimientos autosuficientes y predefinidos. El          
proyecto es así un producto que se elabora para, luego, ser implementados o construidos.              
Rige una concepción de “sabiduría disciplinar” que se encarga de acumular y relacionar             
datos significativos que provienen del conocimiento disciplinar o de una “inteligencia ciega”            
(Morin, 1990), para la cual la complejidad no es tenida en cuenta, o lo es de forma                 
preliminar. 

En el segundo el enfoque es integral y complejo basado en una competencia social              
(Bourdieu, 1984). Los aprendizajes giran en torno a la formación de sujetos sociales que              
incorporan conocimientos no acabados y habilidades transdisciplinares que se fundamentan          
en la práctica social del diálogo de saberes. En este sentido, se plantea el desafío de la                 
complejidad como eje del hacer disciplinar: El desafío de la complejidad es pensar             
complejamente como metodología de acción cotidiana, cualquiera sea el campo en el que             
desempeñemos nuestro quehacer (Morin, 1990: 14). El foco de acción está puesto en la              
generación de procesos-proyectos arquitectónicos elaborados por un entramado de         
organización de conocimientos complementarios aportados por sujetos complejos (Pozzoli,         
2006). Aquí el proyecto es resultado de un proceso (no solamente disciplinar) que involucra              
un compromiso (Freire, 1976) colectivo. Rige una concepción de “sabiduría resiliente”, la            
cual se adapta a contextos cambiantes haciendo sinergia con “otras sabidurías”           
complementarias. Esta estrategia afronta lo que Morin (1990) denominó “lo entramado”, “la            
bruma”, “la incertidumbre” o “la contradicción”. El conocimiento y la información provienen de             
una compleja articulación de conocimientos particulares diversos provenientes del saber          
disciplinar, el saber “popular” y de los hiatos que separan a los mismos. Esta articulación               
permite comprender la conjunción de lo uno y lo múltiple (unitas multiplex) (Morin, 1990). 

4 El trabajo busca comparar ambos paradigmas sin entender que existen otros, e incluso enfoques híbridos. 
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Ambos paradigmas asumen una dimensión política de la disciplina que plantean           
dinámicas diversas de distribución de poder desde una relación profesional-cliente a una            
relación profesional-usuario. 
 
 
Cuadro 1. Principales características de los paradigmas de formación en arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia 

4. Profesionales tecnócratas y profesionales resilientes desde el grado al posgrado 

Los paradigmas anteriormente descriptos tienen diferentes influencias en las         
diferentes instancias de formación de grado y posgrado. Si en la formación profesional de              
grado la adquisición de saberes disciplinares promueven un aprendizaje desde un perfil            
tecnocrático, la derivación de carreras de posgrados que alimenten una especialización a            
ultranza es requisito esencial para sostener el sistema. Ahora bien, si en la formación de               
grado la incorporación de saberes disciplinares promueven un perfil resiliente, la necesidad            
de generar carreras de posgrado inter y transdisciplinares que alimenten una           
complementación y colectivización del conocimiento es requisito esencial para profundizar la           
instancia de aprendizaje. 

Por supuesto, ambos enfoques de la estructuración disciplinar no son lineales y            
puros porque están atravesados por obstáculos de índole institucional y político, curricular y             
teórico, o práctico e innovador. En el primer caso las estructuras institucionales universitarias             
resultan estancas y promueven modificaciones lentas y poco actualizadas. La disputa           
política de estas instituciones y las tensiones y conflictos internas constituyen un escenario             
contrario al interés de promover paradigmas alternativos. En el segundo caso las estructuras             
de la currícula universitaria y sus contenidos van a configurar un segundo escenario de              
disputa. Los marcos conceptuales utilizados caracterizan formas de comprender e          
interpretar la realidad, así como también de explicarla. Finalmente, el sentido práctico y la              
búsqueda de innovación marcan una tercera arena de disputas. En arquitectura y urbanismo             
el taller busca ser el espacio por excelencia de articulación de saberes y de promoción de la                 
innovación. Sin embargo, la práctica se ve fundamentada en una “falsa práctica” que             

Características Paradigma Tecnocrático Paradigma Participativo 
Campo problemático Disciplinar  Complejidad > Sujeto 

complejo  
Competencia Científica Social 

Proyecto Como “producto”. Proyecto 
como origen 

Como “Proceso”. Proyecto 
como resultado 

Rol profesional Autor Actor. Foco en rol en 
entramado y organizador 

Sinergia 
Silencio. Autonomía de la 
palabra y sin compromiso 
social 

Diálogo. Práctica social a 
partir de compromiso con 
construcción colectiva 

Sabiduría Sabiduría disciplinar. 
Autosuficiente y estanca 

Sabiduría resiliente. 
Sinergia con otras 
sabidurías 

Inteligencia Inteligencia ciega. El claro Inteligencia de entramado. 
La bruma 
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promueve la idea de un saber hacer no práctico (en el sentido de transferible). La realidad                
del rol profesional va a verse tensionada por la necesidad de promover una práctica anclada               
en una relación entre actores y participativa. 

Si analizamos estas tres dimensiones veremos que en el campo de la arquitectura y              
el urbanismo la primera (institucional y política) ha tenido avances y retrocesos. La             
institucionalización de espacios de formación de grado y de posgrado derivó en la inclusión              
de la temática del hábitat y la vivienda, así como también en la disputa política de los                 
conceptos y premisas que la sostiene. Ahora bien, la institucionalización significó en muy             
pocos casos un real impacto en la inclusión del tema en las carreras.  

Es necesario mencionar aquí que la realidad del grado es diferente a la del posgrado.               
En el primero la inclusión de la temática del hábitat y la vivienda basada en el paradigma                 
participativo se reduce a experiencias alternativa (la mayoría de las veces con poco anclaje              
institucional formal). Si bien el número de espacios de formación que lo incluyen son              
contados, el mismo ha venido aumentando en los últimos años. En el posgrado la temática               
es también alternativa y, salvo excepciones, suele encuadrarse en el marco de temáticas             
más amplias como la planificación y gestión urbana5. Esta instancia de perfeccionamiento            
profesional generalmente implica una formación dirigida a aumentar el caudal de           
conocimiento disciplinar, más allá de generar instancias de articulación práctica y           
extensionista, porque se considera que el profesional complementa su formación con un            
hacer disciplinar.  

5. Reflexiones finales acerca de los desafíos para promover una formación resiliente           
en grado y posgrado 

En el trabajo abordamos de forma preliminar algunos aspectos acerca del desacople            
existente entre problemáticas reales de nuestra sociedad y la realidad de la formación             
profesional que la misma promueve. En ese sentido, pudimos plantear la deuda que             
tenemos en torno a la formación de profesionales resilientes y participativos que puedan             
intervenir en la realidad crítica de nuestra sociedad latinoamericana contemporánea. Esta           
deuda se pone en juego el compromiso ético y profesional de los docentes y estudiantes               
actuantes del proceso de aprendizaje. Freire planteaba que “a más formación, más            
responsabilidad”, pero lo cierto es que, tanto para el nivel de grado como para el de                
posgrado, la responsabilidad respecto a la actuación en problemáticas críticas (hábitat y            
vivienda) de nuestro contexto desde un paradigma participativo, aún es escasamente           
asumida a nivel universitario. 

El planteo para revertir este escenario cuenta con algunos desafíos enmarcados en            
tres dimensiones principales: teórica; práctica; e institucional.  

En cuanto a la primera es necesario revisar los paradigmas teóricos del conjunto de              
conceptos que utilizamos en nuestros espacios de aprendizaje. Los debates promovidos           
hace más de medio siglo acerca de la vivienda (valor de cambio vs. valor de uso), el hábitat                  
(focalizado vs. integral) y el urbanismo (derecho a la ciudad) deben ser actualizados. La              
revisión y actualización contextualizada de conceptos como los de participación, producción           

5 Seguramente en este punto las realidades locales de países de la región estén marcadas por diferencias 
sustanciales al respecto. 
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social del hábitat, integración, re-urbanización son necesarias para profundizar en la           
conformación de un programa de formación alternativo en nuestras currículas disciplinares.  

En cuanto a la segunda es necesario ampliar las instancias de transferencia y             
extensión de los espacios formativos. Es imprescindible incluir a la participación como una             
capacidad específica y transversal a aprender en el marco de la formación de grado y               
posgrado. El diálogo y la articulación con otros saberes (populares y disciplinares) debe             
formar parte de una metodología disciplinar (que replantee el rol del proyecto) a aplicar              
durante el proceso formativo y no, solamente, luego del proceso formativo. Por ello, el hecho               
de compartir experiencias y utilizar el diálogo de saberes son sustanciales para repensar,             
incluso, la dimensión teórica anteriormente mencionada. 

Finalmente, a nivel de la institucionalización es necesario instalar teorías y prácticas            
situadas. En este punto es imprescindible continuar promoviendo el fortalecimiento          
articulado de los espacios de formación, incluso en su condición de “alternativos”, con vistas              
a instalarlos en los planes de estudios y currículas. El rol de redes que promuevan               
articulación y sinergias entre espacios de aprendizaje son requisitos para establecer nuevos            
y situados paradigmas de formación en la región. Los homos academicus que actúan en los               
procesos de formación (docentes, estudiantes y graduados) forman parte de un campo de             
disputa de poderes (Bourdieu, 1984) en el cual es necesario articular los tres pilares de la                
educación universitaria (Docencia, Investigación y Extensión) con vistas a transferir          
conocimiento aplicado a los contextos problemáticos de la actuación profesional.  

El maestro Paulo Freire alguna vez planteó que: 

No debo admitirme, como profesional, "habitante" de un extraño mundo; mundo           
de técnicos y especialistas salvadores de los demás, dueños de la verdad,            
propietarios del saber que debe ser donado a los "ignorantes e incapaces".            
Habitantes de un ghetto de donde salgo mesiánicamente para salvar a los            
"perdidos" que están fuera. Si así procedo no me comprometo, verdaderamente,           
ni como profesional, ni como hombre. Simplemente me alieno. (Freire, 1976: 5) 

Esta actitud de compromiso tiene que estar promovida por un compromiso tripartito            
anclado en la complementación de responsabilidades referidas al educar (docentes y           
estudiantes), institucionalizar (espacios de formación y universidades) y actual (sociedad y           
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Eixo B: Evolução teórica e ação na produção social do habitat 

 
Resumen: 
El derecho a la vivienda se remonta a una acción histórica continua de luchas y proposiciones en busca 
de una producción social del hábitat. La evolución de los debates sobre este tema, en línea con la 
influencia teórica, está anclada en la producción de espacio a través de experiencias de proyectos y 
sus implicaciones para la construcción de ciudades. Es inherente al tema de la Vivienda de Interés 
Social (VIS) la alineación político-social de estas acciones en línea con los arreglos estructurales 
locales. En este sentido, el presente trabajo investiga la producción tipológica de VIS, en dos casos 
distintos y en dos países latinoamericanos: Brasil y México. La elección de las ubicaciones se basa en 
los programas estatales de desarrollo de viviendas y el desempeño de arquitectos reconocidos para 
sus proyectos, entendiendo las variantes y condiciones bajo las cuales estas casas se están 
construyendo en ambos países. A partir del análisis de tipologías arquitectónicas, el foco de 
observación será una acción comparativa que relacione las similitudes y las distinciones de diseño. El 
análisis comparativo se basó en la proximidad tipológica, relacionando el Residencial Wirton Lira, en 
Brasil, con el Tlacolula 3H, en México, de la oficina de Jirau Arquitetura e Urbanismo y la oficina de 
Derek Dellekamp, respectivamente. Del mismo modo, el proyecto Sobrados Novo Jardim, de Jirau 
Arquitetura e Urbanismo, ubicado en Brasil, está cerca de la tipología de Bosco Residencial, de la 
oficina TAX en México. La elección de los proyectos se basó en la relación entre estas obras y los 
programas de financiación estatales de cada país, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT) en México y Minha Casa Minha Vida (MCMV) en Brasil. Dichos 
programas asumen la posición de exponentes de sus respectivos países de cómo el estado ha estado 
interviniendo para resolver el déficit de vivienda, con sus distinciones, similitudes y su impacto en el 
entorno de la vivienda, y estas políticas son el trasfondo de los objetos de análisis: los proyectos 
arquitectónico. El panorama de estos dos países apunta a intentos sucesivos de implementar agencias 
de préstamos hipotecarios. Al igual que México, que efectivamente desde INFONAVIT en 1973, actúa 
más expresivo con la producción de viviendas. En Brasil, las acciones centradas paraVIS provienen de 
la dictadura militar en 1964, con la creación del Sistema Financeiro da Habitação (SFH) y el Banco 
Nacional de Habitação (BNH). Sin embargo, solo en 2009, con MCMV hubo un salto significativo en la 
producción de viviendas en Brasil. En resumen, este artículo pretende, con el análisis comparativo de 
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los proyectos, señalar posibles acciones arquitectónicas de VIS en ambos países, considerando las 
disparidades y la proximidad de las políticas de vivienda existentes. Al observar la calidad de los 
proyectos, en su escala macro y micro, es posible ver el distanciamiento de la producción de VIS de 
calidad, principalmente en el escenario brasileño, donde en México, debido a la longevidad y las 
prácticas de los programas, este sistema ya ha sido, parcialmente, superado.  
 
Palabras clave: Vivienda de Interés Social | Proyecto arquitectónico | INFONAVIT | MCMV | 
Análisistipologico 
 
Resumo: 
O direito à moradia remonta a uma - contínua - ação histórica de lutas e proposições em busca de uma 
produção social do habitat. A evolução dos debates acerca dessa temática, em consonância com a 
influência teórica, ancora-se na produção do espaço por meio das experiências projetuais e suas 
implicações na construção das cidades. É inerente à questão da Habitação de Interesse Social (HIS) o 
alinhamento político-social dessas ações em consonância com os arranjos estruturais locais. Neste 
sentido, o presente trabalho investiga a produção tipológica da HIS, em dois casos distintos e em dois 
países da América Latina: Brasil e México. A escolha das localidades parte em função dos programas 
estatais de fomento à habitação e a atuação de arquitetos(as) reconhecidos para projetos de HIS, 
dentro da compreensão das variantes e condições em que se está construindo essas moradias nos 
dois países. Partindo da análise das tipologias arquitetônicas, o foco da observação será uma ação 
comparativa relacionando as semelhanças e distinções projetuais.  A análise comparativa pautou-se 
na proximidade tipológica, relacionando o Residencial Wirton Lira, no Brasil, com o Tlacolula 3H, no 
México, do escritório Jirau Arquitetura e Urbanismo e do escritório de Derek Dellekamp, 
respectivamente. No mesmo sentido, o projeto Sobrados Novo Jardim, do Jirau Arquitetura e 
Urbanismo, localizado no Brasil, aproxima-se da tipologia do Residencial Bosco, do escritório TAX, no 
México. A escolha dos projetos partiu da relação dessas obras com os programas financiadores estatais 
de cada país, o Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), no 
México, e o Minha Casa Minha Vida (MCMV), no Brasil. Tais  programas assumem a posição de 
expoentes de seus respectivos países de como o Estado vem intervindo para solução do déficit 
habitacional, com suas distinções, similaridades e seu impacto na conjuntura de moradia, sendo estas 
políticas o plano de fundo dos objetos de análise: os projetos arquitetônicos. O panorama desses dois 
países aponta para sucessivas tentativas de implementação de órgãos financiadores de crédito 
habitacional. À exemplo do México, que efetivamente desde o INFONAVIT em 1973, atua de maneira 
mais expressiva com a produção de moradia. No Brasil, as ações voltadas para HIS vêm desde a 
Ditadura Militar, em 1964, com a criação do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e Banco Nacional 
de Habitação (BNH). Porém, apenas em 2009, com o MCMV houve um salto significativo na produção 
habitacional brasileira. Em suma, este artigo pretende, com a análise comparativa dos projetos, apontar 
potenciais atuações arquitetônicas de HIS nos dois países, considerando as disparidades e 
proximidades das políticas habitacionais existentes. Na observação da qualidade dos projetos, em sua 
escala macro e micro, é possível visualizar o distanciamento da produção de HIS de qualidade - 
majoritariamente - no cenário brasileiro, onde no México, pela longevidade e práticas dos programas, 
esse sistema já foi - parcialmente - superado. 
 
Palavras chaves: Habitação de Interesse Social | Projeto arquitetônico | INFONAVIT | MCMV | 
Análise tipológica 
 
Abstract: 
The right to housing goes back to a continuous - historical action of struggles and propositions in search 
of a social production of the habitat. The evolution of the debates on this theme, in line with the 
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habitacional brasileira. Em suma, este artigo pretende, com a análise comparativa dos projetos, apontar 
potenciais atuações arquitetônicas de HIS nos dois países, considerando as disparidades e 
proximidades das políticas habitacionais existentes. Na observação da qualidade dos projetos, em sua 
escala macro e micro, é possível visualizar o distanciamento da produção de HIS de qualidade - 
majoritariamente - no cenário brasileiro, onde no México, pela longevidade e práticas dos programas, 
esse sistema já foi - parcialmente - superado. 
 
Palavras chaves: Habitação de Interesse Social | Projeto arquitetônico | INFONAVIT | MCMV | 
Análise tipológica 
 
Abstract: 
The right to housing goes back to a continuous - historical action of struggles and propositions in search 
of a social production of the habitat. The evolution of the debates on this theme, in line with the 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

theoretical influence, is anchored in the production of space through project experiences and their 
implications for the construction of cities. It is inherent in the issue of Housing of Social Interest (HSI) 
the political-social alignment of these actions in line with local structural arrangements. In this sense, 
the present work investigates the typological production of HSI, in two distinct cases and in two Latin 
American countries: Brazil and Mexico. The choice of locations is based on the state housing 
development programs and the performance of recognized architects for HSI projects, within the 
understanding of the variants and conditions under which these houses are being built in both countries. 
Starting from the analysis of architectural typologies, the focus of observation will be a comparative 
action relating the similarities and distinctions. The comparative analysis was based on typological 
proximity, relating the Residencial Wirton Lira, in Brazil, with the Tlacolula 3H, in Mexico, of the Jirau 
Arquitetura e Urbanismo office and Derek Dellekamp's office, respectively. Similarly, the Sobrados Novo 
Jardim project, by Jirau Arquitetura e Urbanismo, located in Brazil, is near to the typology 
ofBoscoResidencial, of the TAX office in Mexico. The choice of projects was based on the relationship 
between these works and the state funding programs of each country, the Instituto delFondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) in Mexico and Minha Casa Minha Vida (MCMV) in 
Brazil. Such programs assume the position of exponents of their respective countries of how the state 
has been intervening to solve the housing deficit, with its distinctions, similarities and its impact on the 
housing environment, and these policies are the background in the objects of analysis: the 
architecturalprojects.The panorama of these two countries points to successive attempts to implement 
mortgage lending agencies. Like Mexico, which effectively since INFONAVIT in 1973, acts more 
expressively with housing production. In Brazil, actions focused on HSI come from the Military 
Dictatorship in 1964, with the creation of the Sistema Financeiro da Habitação (SFH) and the Banco 
Nacional de Habitação (BNH). However, only in 2009, with MCMV there was a significant jump in 
Brazilian housing production. Therefore, this article intends, with the comparative analysis of the 
projects, to point out potential architectural actions of HSI in both countries, considering the disparities 
and proximity of existing housing policies. By observing the quality of the projects, in its diferent scales, 
it is possible to see the distancing of the quality HSI production - mainly - in the Brazilian scenario, where 
in Mexico, due to the longevity and practices of the programs, this system has already been - partially - 
overcome. 
 
Key words: Housingof Social Interest | Architecturalprojects | INFONAVIT | MCMV | 
Typologicalanalysis 
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Introdução 
 
 A discussão e proposta de habitação mínima1, ancorada principalmente no segundo 
Congresso Internacional de Arquitetura Moderna – CIAM II (1929)2, configuram o início de um 
novo pensamento progressista fundado no ideário do sujeito universal. O contexto entre 
guerras demandou a massificação racionalista da produção habitacional pela necessidade de 
reconstrução das cidades. De maneira geral, desde então, a produção da habitação social se 
estabelece como uma realidade imprescindível e extremamente necessária à humanidade. A 
discussão sobre Habitação de Interesse Social (HIS) tem muitas particularidades atreladas às 
localidades em que são desenvolvidas, no entanto a racionalidade projetual e construtiva é 
uma máxima enraizada à produção mundial. 
 A persistência temporal da temática, requer situá-la na discussão da América Latina, 
em especial no Brasil e México, localidades onde a produção habitacional tem significativa 
relevância e estão, intrinsecamente, alinhada com as questões político-social de ambas as 
nações. O projeto de atuação do Estado brasileiro na questão da moradia, partiu, inicialmente, 
com a criação do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e o Banco Nacional de Habitação 
(BNH), em 1964 (CARVALHO, 2016, p. 76). Um ano antes, em 1963, foi criado no México o 
Programa Financiero de Vivienda (PFV) (CARVALHO, 2016, p. 74). Foram esses os esteios 
para os programas de maior destaque e importância: o Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) em 1973 no México e o Minha Casa Minha Vida 
(MCMV) em 2009 no Brasil. 

O capitalismo criou uma moeda ainda mais desigual nos países de terceiro mundo, 
onde o valor da terra foi majorado, tornando-se cada vez mais inacessível e aumentando as 
disparidades sociais. O déficit habitacional no Brasil em 2015, segundo a Fundação João 
Pinheiro (2018) é na ordem dos 6,3 milhões de domicílios, dos quais 5,5 milhões estão nas 
áreas urbanas. Enquanto que no México, de acordo com o Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo (MEXICO, 2015), o déficit é em torno de 17,6 milhões de casas. 

Baseado na associação do déficit habitacional com os programas de 
subsídio/financiamento dos dois países, além da aproximação tipológica, foram escolhidos os 
seguintes projetos para análise: no Brasil o Residencial Wirton Lira e o Sobrados Novo Jardim 
(ambos na cidade de Caruaru/Pernambuco), do escritório Jirau Arquitetura e Urbanismo. No 
México: Tlacolula 3H (Tlacolula/Oaxaca) do escritório de Derek Dellekamp e o Residencial 

                                                
1“A habitação mínima era o sonho de proporcionar a moradia de qualidade, dimensionada para o homem moderno, 
atendendo suas necessidades vitais, inclusive o conforto ambiental. Tudo a um menor custo possível, apoiado em 
uma produção seriada, graças a industrialização da construção” (CASELLI, 2007, p. 50). 
2FOLZ, Rosana Rita; MARTUCCI, Ricardo. Habitação Mínima: Discussão do Padrão de Área Mínima Aplicado em 
Unidades Habitacionais de Interesse Social. Tópos, São Paulo, v. 1, n. 1, p.23-40, jun. 2007. 
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Bosco3 (Hermosillo/Sonora) do escritório TAX. A escolha por esses objetos considerou dois 
quesitos: o recebimento de recursos ora do MCMV ora do INFONAVIT e a tipologia de 
unidades habitacionais com moradias térreas e sobrados, esse último em composição 
geminada. 

Neste sentido, a investigação propõe-se a identificar as semelhanças e diferenças 
projetuais de obras situadas no Brasil e México a partir da análise comparativa, a qual permitiu 
assimilar as particularidades das moradias em seus respectivos contextos.  
  
Metodologia 
 
 A investigação iniciou-se com o levantamento do referencial bibliográfico sobre a 
produção da HIS no Brasil e México. Na sequência, foi realizada um pesquisa na rede mundial 
de informação para identificação dos casos escolhidos considerando os quesitos 
supracitados. Ressalta-se que esse passo do procedimento metodológico considerou também 
a autoria dos projetos arquitetônicos como mais um quesito de escolha. Ou seja, evitou-se 
projetos padrões utilizados como modelos em detrimento de projetos autorais qualificados à 
especificidade de seus contextos.  
 Com o ordenamento dos projetos com suas respectivas tipologias, partiu-se para a 
análise individual das casas, por meio de plantas técnicas e imagens dos projetos, 
disponibilizadas pelos escritórios e em plataformas digitais. Os critérios de análise foram 
relacionados na Tabela 1. Sua definição descende de pesquisa da segunda autora, porém a 
transposição dos critérios considerou a especificidade da presente investigação.  
 

Tabela 1 - Níveis e elementos de análise da arquitetura 

 
Fonte: ANDRADE, Manuella, 2018. Adaptado pelos autores. 

                                                
3Projeto vencedor do Premio Estatal de Vivienda “Arq. Gustavo Aguilar Beltrán” de 2016. 
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 Após a análise individual dos casos, foi realizada a análise comparativa entre o projeto 
do Residencial Wirton Lira com o Tlacolula 3H. Seguida pela análise do Sobrados Novo Jardim 
com o Residencial Bosco. O agrupamento em pares considerou, respectivamente, a habitação 
térrea e a habitação em sobrado. Esses elementos analisados formaram o arcabouço para o 
entendimento da qualidade espacial dos projetos. Desse modo, as interpretações obtidas 
serão destacadas a seguir.  
 

Análise Comparativa: Residencial Wirton Lira (MCMV) e Tlacolula 3H 
(INFONAVIT) 

 
O contexto urbano ao qual as duas casas estão inseridas influenciam diretamente na 

implantação no lote, como é possível observar na Figura 1. O terreno do Tlacolula 3H (T3H) 
compreende uma área construída4 de 7296m² no total de 31235m² de terreno. Enquanto a 
implantação da fase 1 (241 unidades) do Residencial Wirton Lira (WL) corresponde a uma 
área construída de 70200m² de um total de 48,5ha.  

 
Figura 1 - Planta de loteamento do Tlacolula 3H (esq.) e do Residencial Wirton Lira (dir.) 

 
Fonte: Archello(2019) e Jirau Arquitetura e Urbanismo (cedido cordialmente). Adaptado pelos autores. 

 
 A racionalização do lote, indicativo das discussões sobre habitação mínima pelos 
CIAM’s, é nítido na representação do WL em contraponto à solução adotada - ainda que 
racional - do T3H. A diferença é por conta das variedades de ampliações que ambos 
escritórios propõem e como a implantação no lote altera a configuração do 
quarteirão/quadra/lote. 

As tipologias do WL e T3H possuem, respectivamente, 58 a 73m² e 76 a 90m². A 
variação métrica indica a possibilidade de ampliação nas duas propostas e permite afirmar 

                                                
4Esse valor era a proposição do projeto, porém em contato com a imobiliária fui informado que apenas 
duas unidades (protótipos) foram executadas e que por falta de infraestrutura local o projeto foi 
descontinuado. 
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4Esse valor era a proposição do projeto, porém em contato com a imobiliária fui informado que apenas 
duas unidades (protótipos) foram executadas e que por falta de infraestrutura local o projeto foi 
descontinuado. 
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que ambas consideram essa uma realidade comum decorrente das variações no quantitativo 
de membro/s por família.  

No entanto, a tipologia padrão das propostas (Figura 2) divergem no modo como 
racionalizam o ordenamento geométrico dos ambientes. O projeto WL ocupa-se do centro do 
lote para definir a área edificada e condiciona-se à lógica de setorização hierárquica. O fundo 
da casa é reservado para o serviço (área de serviço e cozinha), a frente ao setor íntimo 
(quartos) e entre os dois setores está área social (sala de estar e jantar). O afastamento frontal 
é destinado à garagem e, após o serviço, está o quintal.  
 

Figura 2: Planta baixa do Residencial Wirton Lira (acima) e Tlacolula 3H (abaixo) 

 
Fonte: Jirau Arquitetura e Urbanismo (cedido cordialmente); TOA (2019). Adaptado pelos autores. 
 

 No caso T3H, a tipologia padrão é ordenada pela localização dos dois blocos, 
alinhados ao limite lateral e frontal do terreno de modo a propor a integração externa dos 
blocos a partir do pátio como elemento central da casa. No bloco alinhado na lateral do terreno 
estão os quartos/banheiro e a área de serviço, E no bloco frontal estão as salas de estar, 
jantar e cozinha. O pátio, enquanto área não construída, apresenta-se como o elemento 
hierárquico principal.  

No Brasil, o quintal “compreende a parte de trás e lateral da casa e eventualmente a 
parte frontal” (MARTINS et al, 2003, p. 215 apud TOURINHO; SILVA, 2016, p. 635). Sendo 
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assim um espaço residual resultante “da concentração da construção (...) ainda dentro dos 
limites do lote” (SILVA, 2004, p. 63). É desse entendimento cultural do quintal que o 
Residencial Wirton Lira configura seu espaço “livre” residual. 

Em ambos os casos, as propostas de ampliação da construção são condicionadas à 
área livre do quintal ou do pátio. No caso brasileiro, conforme aFigura3, as duas alternativas 
de ampliação são: (A) acrescentadoum banheiro social e transformandoum quarto existente 
em suíte (totalizando 61m² de área) e (B) com a adição deuma suíte (ficando com 73m² a 
casa). A adição do banheiro e suíte ainda mantém o quintal como área residual, segregada 
da massa construída, sendo essa última adição a que completa o volume retangular da casa, 
estreitando mais ainda o quintal. 

 
Figura 3: Possibilidades de ampliações no WL propostas pelo escritório 

 
Fonte: Jirau Arquitetura e Urbanismo (cedido cordialmente). Adaptado pelos autores. 
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Em contrapartida, as variáveis de ampliação propostas pelo escritório Dellekamp para 

o T3H (Figura 4) levam em consideração a força de convergência cultural do pátio no convívio 
familiar. Os vazios ou áreas “livres” não são espaços ociosos e o pátio permanece como 
elemento centralizador e de integração da casa, mesmo alterando sua configuração ou 
dispondo de mais de um pátio de acordo com as possibilidades de ampliação. 

Para Capitel (2005, p. 6 apud DIAS; CAMPOS, 2012, p. 2), o pátio assume tanto sua 
função como tipo, enquanto sistema de composição e organização espacial do habitat 
humano, tanto como arquétipo “sistemático e versátil”, ao remeter significados e 
representações distintas, que se adaptam às variadas características formais de uso, 
dimensões e estilos arquitetônicos. É nesse entendimento que o pátio no México se 
estabelece e (re)configura o T3H. 

 
Figura 4: Possibilidades de ampliações no T3H propostas pelo escritório 

 
Fonte: Archello (2019). Adaptado pelos autores. 

 
Análise Comparativa: Sobrados Novo Jardim (MCMV) e Residencial Bosco 

(INFONAVIT) 
 
A inserção das casas, no contexto urbano, apresentam escalas distintas e 

apropriações do lote também de maneiras particularmente distintas, conforme a Figura 5. Os 
Sobrados Novo Jardim (SNJ) ocupam uma área total de 2169,70m² com 1274,94m² de área 
construída. O Residencial Bosco (RB) é situado em um terreno de 16618m², com proposta de 
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179 casas em 12172m² de área construída, sendo o projeto ainda não executado em sua 
totalidade. 

 
Figura 5: Planta de loteamento do Sobrados Novo Jardim (acima) e do Residencial 

Bosco (abaixo) 

 
Fonte: Jirau Arquitetura e Urbanismo (cedido cordialmente); TAX (2019). Adaptado pelos autores. 

 
Por meio da implantação das tipologias apresentadas, a locação delas no lote - 

centralizada, sem afastamentos laterais e com recuos frontais e posteriores - demonstra uma 
racionalidade da construção; outro resquício da habitação mínima dos CIAM’s. Com relação 
à área e disposição dos ambientes das casas (Figura 6), o SNJ tem 73m² e o RB 63,5m², 
ambos com áreas construídas em níveis sobrepostos. A dimensão dos lotes, apesar da 
diferença de área das casas, são aproximadas, tendo apenas como referência as dimensões 
do RB (68m² em 18,66m x 3,66m). 
 

Figura 6: Plantas baixas Sobrado Novo Jardim (esq.) e Residencial Bosco (dir.) 
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Fonte: Jirau (2019); Arquine (2016). Adaptado pelos autores. 

 
 No que se refere ao uso do espaço nos dois níveis (Figura 7), o SNJ apresenta um 
arranjo mais segmentado dos ambientes, criando uma percepção de espaço interno mais 
confinado, apesar da presença do quintal integrado. A opção do escritório por concentrar ao 
centro do lote a massa edificada, gerando a sobreposição dos planos para atendimento do 
programa fez com que a percepção de confinamento ocorresse, potencializada pela 
racionalização na divisão interna dos espaços. O mesmo ordenamento espacial não foi 
aplicado no RB, apesar de apresentar quase os mesmos ambientes e também por sua 
implantação ser mais linear e próxima ao recuo posteriordo lote. 
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Figura 7: Cortes do Residencial Bosco (acima) e do Sobrado Novo Jardim (abaixo) 

 
Fonte:  Arquine (2016); Archdaily (2019). Adaptado pelos autores. 

 
 Nos dois casos, a hierarquização dos espaços segue o modelo convencional de 
preservar o setor íntimo (quartos) no andar superior, enquanto o setor social (sala de 
estar/jantar) e de serviço (cozinha e área de serviço) estão abaixo, interligados com o quintal.  

A presença do quintal é retomada no SNJ de forma semelhante ao WL e incorporado 
ao RB com sutis diferenças com relação aos casos brasileiros. O quintal nos fundos do SNJ, 
apesar de apresentar maiores dimensões, ainda não cria uma integração com o ambiente 
interno e pouco se propõe ao seu uso. Essa relação é oposta à linearidade e transição dos 
espaços - sem divisões - do RB, integrando-se de maneira efetiva com o quintal.  
 Outra distinção entre as tipologias é com relação às possibilidades de ampliação. O 
SNJ, assim como no WL, permite acrescer à casa uma suíte (Figura 8) totalizando 92m² de 
área construída. O acréscimo no andar superior permite, consequentemente, aumentar no 
térreo a área do terraço, mantendo também o carro coberto na garagem. 
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Fonte:  Arquine (2016); Archdaily (2019). Adaptado pelos autores. 
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Figura 8: Possibilidade de ampliação no Sobrados Novo Jardim proposto pelo escritório 

 
Fonte: Jirau (2019). Adaptado pelos autores. 

 
Já no caso do RB a ampliação, é diferente dos outros casos analisados. Como o 

terreno possui frente e fundo no limite viário, a parte posterior do lote (cozinha e quintal) é 
transformada em um local para comércio (Figura 9). Com isso a cozinha é realocada para o 
primeiro pavimento, enquanto os quartos e banheiros ficam no pavimento acima. A 
interligação entre esses ambientes é por meio níveis, que condiciona a percepção de 
integração entre os espaços em planos distintos, totalizando em 115m² a construção. 

 
Figura 9: Tipologia produtiva (comercial) do Residencial Bosco 

 
Fonte:  Derex (2019). Adaptado pelos autores. 
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Resultados e Discussão 
 
 O comparativo entre a produção da habitação social no Brasil e México, evidenciada 
pelos quatro casos analisados, permitiu primeiramente demonstrar que, quando o projeto é 
minimamente pensado e projetado para a especificidade do lugar, a qualidades da habitação 
é perceptivelmente melhor, mesmo de maneiras distintas entres os casos analisados. Essa 
constatação aponta que a geração massificada de moradia às classes socialmente 
desfavorecidas, ou seja, projetos padrões replicados a revelia, são essencialmente de baixa 
qualidade. 
 Cabe reforçar a qualidade dos projetos pela distinção das ações e constituintes físico-
ambientais assim como os constituintes simbólicos: o quintal e o pátio. Atrelado a esses 
fatores, o entendimento cultural latinoamericano, incorporado à construção social, configura a 
habitação de cada país e faz parte tanto do imaginário projetual dos escritórios, quanto da 
postura analítica dos presente autores. Os quatro projetos conseguem assimilar 
características da produção local de HIS e fazem uso dessas alternativas projetuais 
executadas para se distanciar da “padronização” (Figura 10) das unidades residenciais sociais 
massificadas nos dois países.  
 
Figura 10: Massificação da produção de casas no México (A) e no Brasil (B) em comparação 

com os exemplos do RB (C) e do WL (D) 

 
Fonte: Carvalho (2016); Xavier (2016); Jirau (2019). Adaptado pelos autores. 

 
Quanto aos constituintes simbólicos nos projetos mexicanos é possível identificar que 

o pátio no T3H e o quintal no RB (Figura 11) são elementos marcantes nas duas casas. A 
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incorporação de ambos para a integração da casa com o meio externo reforçam a importância 
cultural desse espaço como ambiente congregador da moradia.  

 
Figura 11: O pátio (esq. Tlacolula 3H) e o quintal (dir. Residencial Bosco) 

 
Fonte:Archello (2019); TAX (2019). Adaptado pelos autores. 

 
Nesse sentido, a relação das casas brasileiras com o quintal não recebe o mesmo 

significado simbólico que o pátio nas casas mexicanas. A existência do quintal nos projeto do 
WL (Figura 12) e do SNJ, mesmo que sem uso definido, cria ainda um espaço para convívio 
que pode (e deverá) ser incorporado futuramente pelos/as moradores/as.  
 

Figura 12: O quintal no Residencial Wirton Lira 

 
Fonte: Revista AU (2012). Adaptado pelos autores. 
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Além disso, a incorporação, tanto nas casas brasileiras como mexicanas, de 
elementos estéticos e compositivos registra não só traços da cultura local como também 
funções de integração dos ambientes e garantia de conforto. Como exemplos (Figura 13) 
pode-se destacar os cobogós no RB e SNJ e a marcação das fachadas pelo uso de cores 
vibrantes no SNJ, T3H e WL.  

 
Figura 13: Exemplos dos elementos estéticos e compositivos das casas, sendo (A) 

RB, (B) SNJ, (C) T3H e (D) WL 

 
Fonte: TAX (2019); Archdaily (2019); Archello (2019); Jirau (2019). Adaptado pelos autores. 

 
Assim como o pátio e o quintal as propostas de ampliação fazem parte dos 

constituintes simbólicos. Nos casos do WL e SNJ, por serem do mesmo escritório apresentam 
linhas projetuais similares quanto à adição de volume na forma. Ambas as casas, com o a 
acréscimo dos quartos/suíte, condensa o bloco da residência e amplia sua área construída, 
priorizando o aumento do número de moradores/as, sendo esse um importante aspecto 
cultural habitacional brasileiro. 

Já no contexto mexicano, o T3H e o RB, tomam partido de outras condicionantes para 
a ampliação das casas. Enquanto no T3H a integração com o pátio é o principal atributo, o 
RB acrescenta à casa o uso comercial, possibilitando a criação de (novos) equipamentos e 
serviços coletivos. As diferenças culturais entre os dois países tornam-se nítidas com relação 
a esses usos e opções projetuais adotadas. 
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constituintes simbólicos. Nos casos do WL e SNJ, por serem do mesmo escritório apresentam 
linhas projetuais similares quanto à adição de volume na forma. Ambas as casas, com o a 
acréscimo dos quartos/suíte, condensa o bloco da residência e amplia sua área construída, 
priorizando o aumento do número de moradores/as, sendo esse um importante aspecto 
cultural habitacional brasileiro. 

Já no contexto mexicano, o T3H e o RB, tomam partido de outras condicionantes para 
a ampliação das casas. Enquanto no T3H a integração com o pátio é o principal atributo, o 
RB acrescenta à casa o uso comercial, possibilitando a criação de (novos) equipamentos e 
serviços coletivos. As diferenças culturais entre os dois países tornam-se nítidas com relação 
a esses usos e opções projetuais adotadas. 
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Considerações Finais 
 

Reconhecendo a dimensão do déficit habitacional dos dois países em questão, a 
continuidade dos programas MCMV e INFONAVIT são essenciais para mitigar o problema e 
garantir o direito à moradia, assegurado no artigo XXV n. 01 da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (ONU, 1948, pág. 13). Sob esse viés, os projetos analisados se destacam 
por demonstrarem um potencial de novos arranjos tipológicos, alinhados com os interesses e 
necessidades das populações atendidas pelos subsídios.   

No entanto, os casos mexicanos apresentam uma melhor qualidade espacial com o 
uso do pátio e da meia altura entre pavimentos. O modo como o elemento cultural (pátio) é 
apropriado, atrelado à universalização e racionalização da habitação social, demonstra maior 
maturidade e pode servir de exemplo ao Brasil.  Acredita-se que há uma proximidade espacial 
entre pátio e quintal, mas o que distingue essencialmente as propostas analisadas dos dois 
países é o modo como se racionaliza a área edificada. No caso brasileiro, as propostas 
analisadas do escritório Jirau Arquitetura e Urbanismo são um exponencial avanço de 
qualidade projetual para uma habitação financiada pelo MCMV, mas ainda é preciso (re) 
adequar a espacialidade do mínimo necessário para se morar. 

Ainda no outro extremo da América Latina, os exemplos mexicanos do Derek 
Dellekamp e do escritório TAX, parecem ter superado a etapa de construção de identidade da 
HIS, atrelado talvez à longevidade do INFONAVIT. Isse é percebido ao concentrar seus 
esforços na produção de moradias que buscam atender e valorizar características da cultura 
mexicana, para além do mínimo necessário. 

Ciente que nem toda a produção mexicana, nem a brasileira, acompanham a 
qualidade dos casos apresentados e que os contextos políticos também interferem nesses 
aspectos, a construção de um entendimento projetual parte também de uma formação 
intelectual na arquitetura. Como instrumento para esse fomento está a formação universitária 
que pode servir de mecanismo para um amadurecimento de uma visão mais social da 
produção do espaço nos centros urbanos. 
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Formación para nuevas respuestas y nuevas formas de articulación para acompañar 
desde saberes disciplinares procesos participativos, interdisciplinarios, progresivos e 

intersectoriales en la producción social del hábitat. 

Beatriz PEDRO (1), Gabriela BANDIERI (2), Mauricio CONTRERAS (3)  

(1) (2) (3) Taller Libre de Proyecto Social- FADU-UBA  
 

Eixo B: Evolución teórica y acción en la producción social del hábitat. 

Resumen: En el 25 aniversario de la RED ULACAV compartimos, al fructífero debate sobre la forma 
en que se abordan las problemáticas sociales del hábitat en la formación de “los profesionales del 
proyecto”, la sistematización del enfoque conceptual y metodológico para un proceso de actuaciones 
proyectuales integrales y participativas (APIP, que sustentan la propuesta pedagógica del Taller Libre 
de Proyecto Social, cátedra libre de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires (desde ahora TLPS), en el territorio del Área Metropolitana Buenos 
Aires, (desde ahora AMBA), que hemos denominado enfoque social del diseño y el proyecto. 
Fundamentamos los requerimientos y herramientas del proyectar compartido con la comunidad, 
respuestas y formas de articulación profesional-comunidad, a partir del reconocimiento de su derecho 
a proyectar y re-proyectar su hábitat, de su protagonismo para y en la elaboración de propuestas y 
proyectos poniendo en prioridad sus necesidades. El enfoque propone la integración de modelos y 
acciones de investigación, enseñanza y transferencia flexibles y disruptivas para la formación para el 
desarrollo de proyectos-procesos que asumiendo la integralidad del entorno y sus problemáticas 
socio-urbanas y territoriales, se dispongan a la actuación proyectual con metodologías participativas, 
articulándose con el accionar consciente, organizado y protagónico de movimientos y organizaciones 
sociales, donde la participación se constituye en un modo de trabajo general que guía las soluciones, 
abonando la cogestión y la coautoría con los actores sociales. Las lógicas del proyecto para la 
actuación en este ámbito de realidad requiere la conformación de una nueva cultura proyectual que, 
propiciando el conocimiento profundo de la sociedad en que se habita, se disponga a poner el énfasis 
en el proceso social (producción social de vivienda y el hábitat), más que en el producto (producción 
de vivienda social), incorporándose en relación de pares a equipos interdisciplinarios, para proyectar 
un proceso temporal y participativo, junto con un sujeto con nombre y apellido, que autogestiona o 
cogestiona el mejoramiento de su hábitat residencial. Estos enfoques de abordaje interpelan a los 
modos y lógicas de proyectar, cuestionando los parámetros actuales de la formación y sus criterios de 
valoración y validación proyectual poniendo en foco la necesidad de modificar la cultura proyectual 
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tradicional y la necesidad de construir una nueva estructura de formación disciplinar planteando una 
migración del proyecto objeto acontextual y asocial al proyecto-proceso, situado y comprometido con 
la perspectiva de los sujetos de la necesidad. La experiencia formativa que llevamos adelante 
propone un espacio de formación en situaciones reales,  interdisciplinares y multisectoriales con 
participación co-autoral con la población, proponiendo conceptos, métodos y herramientas para 
proyectos-procesos  integrales. Esto requiere una nueva relación entre profesionales y comunidad, de 
“encuentro de saberes y necesidades” (TLPS) que supera en el accionar con las limitaciones en el 
conocimiento de las necesidades (habitacionales) y la determinación de las prioridades, tanto de los 
habitantes como de los especialistas, lo que fundamenta la fertilidad de su articulación. A su vez es 
necesario que la producción social del hábitat esté acompañada por la producción social de la cultura 
y las formas culturales en las cuales se reconoce, se auto-percibe y se desarrolla esa producción. Lo 
que requiere un cuestionamiento de respuestas hegemónicas y elaboración de programas propios, de 
la mano de la construcción de formas propias de difundir, propagandizar y materializar esos 
programas. Expondremos los avances teóricos y prácticos del enfoque social del diseño y el proyecto 
que sostenemos. 

Palabras clave: formación / proyectos-procesos / participación / producción social del hábitat 

 

Resumo: No 25º aniversário da REDE ULACAV, compartilhamos o frutífero debate sobre como os 
problemas sociais do habitat são abordados na formação de “profissionais do projeto”, a 
sistematização da abordagem conceitual e metodológica para um processo de ações integrais do 
projeto e participativa (APIP, que apoia a proposta pedagógica do Workshop Gratuito de Projeto 
Social, cadeira gratuita da Faculdade de Arquitetura, Design e Urbanismo da Universidade de Buenos 
Aires (atualmente TLPS), no território da Região Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que 
chamamos de abordagem social para design e projeto. Baseamos os requisitos e ferramentas do 
projeto compartilhado com a comunidade, respostas e formas de articulação profissional-comunidade, 
com base no reconhecimento de seu direito de projetar e reprojetar seu habitat, seu papel para e na 
elaboração de propostas e projetos Priorize suas necessidades. A abordagem propõe a integração de 
pesquisa e modelos flexíveis e disruptivos, de ensino e transferência de modelos e ações de 
treinamento para o desenvolvimento de processos de projetos que, assumindo a integralidade do 
meio ambiente e seus problemas sócio-urbanos e territoriais, estejam preparados para a ação 
projetiva metodologias participativas, articuladas às ações conscientes, organizadas e líderes de 
movimentos e organizações sociais, onde a participação é constituída de uma maneira geral de 
trabalhar que orienta soluções, pagando a co-gestão e co-autoria com atores sociais. A lógica do 
projeto de ação neste campo da realidade requer a criação de uma nova cultura de projeto que, 
promovendo o profundo conhecimento da sociedade em que é habitado, esteja pronta para colocar a 
ênfase no processo social (produção social da habitação e habitat), em vez do produto (produção de 
habitação social), unindo equipes interdisciplinares em pares, para projetar um processo temporário e 
participativo, juntamente com um sujeito com nome e sobrenome, que autogerencie ou co-administre 
a melhoria de sua habitat residencial. Essas abordagens para abordar questionam os caminhos e a 
lógica do projeto, questionando os parâmetros atuais do treinamento e seus critérios para avaliação e 
validação do projeto, focando na necessidade de modificar a cultura tradicional do projeto e na 
necessidade de construir uma nova estrutura de treinamento disciplinar. Propor a migração do projeto 
de objeto social e eventual para o processo-projeto, localizado e comprometido com a perspectiva 
dos sujeitos da necessidade. A experiência de treinamento que realizamos propõe um espaço de 
treinamento em situações reais, interdisciplinares e multissetoriais com participação co-autoral com a 
população, propondo conceitos, métodos e ferramentas para processos integrais de projetos. Isso 
requer uma nova relação entre profissionais e comunidade, de “encontro de conhecimentos e 
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tradicional y la necesidad de construir una nueva estructura de formación disciplinar planteando una 
migración del proyecto objeto acontextual y asocial al proyecto-proceso, situado y comprometido con 
la perspectiva de los sujetos de la necesidad. La experiencia formativa que llevamos adelante 
propone un espacio de formación en situaciones reales,  interdisciplinares y multisectoriales con 
participación co-autoral con la población, proponiendo conceptos, métodos y herramientas para 
proyectos-procesos  integrales. Esto requiere una nueva relación entre profesionales y comunidad, de 
“encuentro de saberes y necesidades” (TLPS) que supera en el accionar con las limitaciones en el 
conocimiento de las necesidades (habitacionales) y la determinación de las prioridades, tanto de los 
habitantes como de los especialistas, lo que fundamenta la fertilidad de su articulación. A su vez es 
necesario que la producción social del hábitat esté acompañada por la producción social de la cultura 
y las formas culturales en las cuales se reconoce, se auto-percibe y se desarrolla esa producción. Lo 
que requiere un cuestionamiento de respuestas hegemónicas y elaboración de programas propios, de 
la mano de la construcción de formas propias de difundir, propagandizar y materializar esos 
programas. Expondremos los avances teóricos y prácticos del enfoque social del diseño y el proyecto 
que sostenemos. 

Palabras clave: formación / proyectos-procesos / participación / producción social del hábitat 

 

Resumo: No 25º aniversário da REDE ULACAV, compartilhamos o frutífero debate sobre como os 
problemas sociais do habitat são abordados na formação de “profissionais do projeto”, a 
sistematização da abordagem conceitual e metodológica para um processo de ações integrais do 
projeto e participativa (APIP, que apoia a proposta pedagógica do Workshop Gratuito de Projeto 
Social, cadeira gratuita da Faculdade de Arquitetura, Design e Urbanismo da Universidade de Buenos 
Aires (atualmente TLPS), no território da Região Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que 
chamamos de abordagem social para design e projeto. Baseamos os requisitos e ferramentas do 
projeto compartilhado com a comunidade, respostas e formas de articulação profissional-comunidade, 
com base no reconhecimento de seu direito de projetar e reprojetar seu habitat, seu papel para e na 
elaboração de propostas e projetos Priorize suas necessidades. A abordagem propõe a integração de 
pesquisa e modelos flexíveis e disruptivos, de ensino e transferência de modelos e ações de 
treinamento para o desenvolvimento de processos de projetos que, assumindo a integralidade do 
meio ambiente e seus problemas sócio-urbanos e territoriais, estejam preparados para a ação 
projetiva metodologias participativas, articuladas às ações conscientes, organizadas e líderes de 
movimentos e organizações sociais, onde a participação é constituída de uma maneira geral de 
trabalhar que orienta soluções, pagando a co-gestão e co-autoria com atores sociais. A lógica do 
projeto de ação neste campo da realidade requer a criação de uma nova cultura de projeto que, 
promovendo o profundo conhecimento da sociedade em que é habitado, esteja pronta para colocar a 
ênfase no processo social (produção social da habitação e habitat), em vez do produto (produção de 
habitação social), unindo equipes interdisciplinares em pares, para projetar um processo temporário e 
participativo, juntamente com um sujeito com nome e sobrenome, que autogerencie ou co-administre 
a melhoria de sua habitat residencial. Essas abordagens para abordar questionam os caminhos e a 
lógica do projeto, questionando os parâmetros atuais do treinamento e seus critérios para avaliação e 
validação do projeto, focando na necessidade de modificar a cultura tradicional do projeto e na 
necessidade de construir uma nova estrutura de treinamento disciplinar. Propor a migração do projeto 
de objeto social e eventual para o processo-projeto, localizado e comprometido com a perspectiva 
dos sujeitos da necessidade. A experiência de treinamento que realizamos propõe um espaço de 
treinamento em situações reais, interdisciplinares e multissetoriais com participação co-autoral com a 
população, propondo conceitos, métodos e ferramentas para processos integrais de projetos. Isso 
requer uma nova relação entre profissionais e comunidade, de “encontro de conhecimentos e 
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necessidades” (TLPS) que exceda a ação com as limitações no conhecimento das necessidades 
(moradia) e a determinação das prioridades, tanto dos habitantes quanto de especialistas, que baseia 
a fertilidade da articulação. Ao mesmo tempo, é necessário que a produção social do habitat seja 
acompanhada pela produção social da cultura e pelas formas culturais em que é reconhecido, auto-
percebido e que a produção seja desenvolvida. O que requer um questionamento das respostas 
hegemônicas e elaboração de seus próprios programas, nas mãos da construção de suas próprias 
maneiras de disseminar, propagar e materializar esses programas. Apresentaremos os avanços 
teóricos e práticos da abordagem social do design e do projeto que apoiamos e mostraremos 
exemplos notáveis de trabalho 

Palavras-Chave: treinamento / projeto processos / participação / produção social do habitat  

 

Abstract: On the 25th anniversary of the ULACAV NETWORK, we share the fruitful debate about the 
way in which the social problems of the habitat are approached in the formation of “project 
professionals”, the systematization of the conceptual and methodological approach for a process of 
integral project actions and participatory (APIP, which support the pedagogical proposal of the Free 
Workshop of Social Project, free chair of the Faculty of Architecture, Design and Urbanism of the 
University of Buenos Aires (from now TLPS), in the territory of the Metropolitan Area Buenos Aires, ( 
AMBA), which we have called the social approach to design and project. We base the requirements 
and tools of the shared project with the community, responses and forms of professional-community 
articulation, based on the recognition of their right to project and re-project their habitat, their role for 
and in the elaboration of proposals and projects putting Priority your needs. The approach proposes 
the integration of flexible and disruptive research, teaching and transfer models and actions for training 
for the development of project-processes that, assuming the integrality of the environment and its 
socio-urban and territorial problems, are prepared for projective action with participatory 
methodologies, articulating with the conscious, organized and leading actions of social movements 
and organizations, where participation is constituted in a general way of working that guides solutions, 
paying co-management and co-authorship with social actors. The logic of the project for action in this 
field of reality requires the creation of a new project culture that, by fostering the deep knowledge of 
the society in which it is inhabited, is ready to place the emphasis on the social process (social 
production of housing and habitat), rather than the product (social housing production), joining 
interdisciplinary teams in pairs, to project a temporary and participatory process, together with a 
subject with a first and last name, which self-manages or co-manages the improvement of their 
residential habitat. These approaches to approach question the ways and logic of projecting, 
questioning the current parameters of the training and its criteria for assessment and project 
validation, focusing on the need to modify the traditional project culture and the need to build a new 
disciplinary training structure. Proposing a migration of the eventual and social object project to the 
project-process, located and committed to the perspective of the subjects of the need. The training 
experience that we carry out proposes a training space in real, interdisciplinary and multisectoral 
situations with co-authorial participation with the population, proposing concepts, methods and tools 
for projects-integral processes. This requires a new relationship between professionals and 
community, of “meeting of knowledge and needs” (TLPS) that exceeds in the action with the limitations 
in the knowledge of the needs (housing) and the determination of the priorities, both of the inhabitants 
and of specialists, which bases the fertility of your joint. At the same time, it is necessary that the 
social production of the habitat be accompanied by the social production of the culture and the cultural 
forms in which it is recognized, self-perceived and that production is developed. Which requires a 
questioning of hegemonic responses and elaboration of their own programs, in the hands of the 
construction of their own ways of disseminating, propagating and materializing those programs.       
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We will present the theoretical and practical advances of the social approach of the design and the 
project that we support. 

Keywords: training / projects-processes / participation / social production of habitat  

Formación para nuevas respuestas y nuevas formas de articulación para acompañar 
desde saberes disciplinares procesos participativos, interdisciplinarios, progresivos e 

intersectoriales en la producción social del hábitat. 

Beatriz PEDRO (1), Gabriela BANDIERI (2), Mauricio CONTRERAS (3)  

 

Posicionamiento por otra formación 

“Trabajar con la parte de la sociedad donde los problemas son más cuantiosos 
en número de personas afectadas, más urgentes, hasta podría decirse, 
incómodamente, más propios; y también más novedosos y desafiantes para los 
[arquitectos y diseñadores]”.  

En el 25 aniversario de la RED ULACAV compartimos, al fructífero debate sobre la 
forma en que se abordan las problemáticas sociales del hábitat en la formación de “los 
profesionales del proyecto”, la sistematización del enfoque conceptual y metodológico para 
un proceso de actuaciones proyectuales integrales y participativas (APIP, que sustentan la 
propuesta pedagógica del Taller Libre de Proyecto Social, cátedra libre de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (desde ahora TLPS), 
en el territorio del Área Metropolitana Buenos Aires, (desde ahora AMBA), que hemos 
denominado enfoque social del diseño y el proyecto. 

Fundamentamos los requerimientos y herramientas del proyectar compartido con la 
comunidad, respuestas y formas de articulación profesional-comunidad, a partir del 
reconocimiento de su derecho a proyectar y re-proyectar su hábitat, de su protagonismo 
para y en la elaboración de propuestas y proyectos poniendo en prioridad sus necesidades. 

El enfoque propone la integración de modelos y acciones de investigación, 
enseñanza y transferencia flexibles y disruptivas para la formación para el desarrollo de 
proyectos-procesos que asumiendo la integralidad del entorno y sus problemáticas socio-
urbanas y territoriales, se dispongan a la actuación proyectual con metodologías 
participativas, articulándose con el accionar consciente, organizado y protagónico de 
movimientos y organizaciones sociales, donde la participación se constituye en un modo de 
trabajo general que guía las soluciones, abonando la cogestión y la coautoría con los 
actores sociales.  
¿Por qué realizamos estas reflexiones? Porque la escisión entre valoraciones y validaciones 
hegemónicas de los actuales proyectos y prácticas proyectuales están lejos de aportar a 
solucionar problemas urbanos que siguen pendientes, en particular los de las poblaciones 
que viven en condiciones de gran vulnerabilidad. 

1. Contexto social que hace a la necesidad académica 
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Acontecimientos nacionales y mundiales ponen cotidianamente en el centro de las 
miradas las problemáticas urbanas, y la construcción de ciudad desarrollada en las últimas 
décadas. Son luces que se encienden reclamando reflexión y posicionamiento, en particular 
a quienes hacemos del proyecto arquitectónico y urbano nuestra profesión. 

Esta crisis se enmarca en un contexto internacional en el cual las problemáticas de 
vivienda y hábitat aparecen como uno de los principales asuntos sociales pendientes de 
resolución, expresión de la desigual lucha de los pueblos del mundo por tener o mantener 
un lugar donde vivir y trabajar, ante la ofensiva anti-popular de las últimas décadas que han 
avasallado logros, conquistas y derechos ganados con años de reclamos y movilización 
popular. 

El derecho a la vivienda adecuada, “a disponer de un lugar donde poder abrigarse si 
se desea, con espacio, seguridad, iluminación y ventilación adecuadas, infraestructura 
básica y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello 
a un costo razonable”, y  la obligación de garantizar ese derecho a todos “sean cuales 
fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos”, como establecen las Naciones 
Unidas, son hoy algunos de los derechos más violados en el mundo. 

La construcción del hábitat en manos de bancos, grandes empresas constructoras, 
desarrolladores urbanos, que han construido millones de metros cuadrados, ha modelado el 
entorno urbano y el territorio al son de sus intereses y necesidades; al boom le siguió el 
crecimiento de la burbuja inmobiliaria que detonó la crisis económica mundial de los últimos 
años; sus efectos se recogen en la vida de miles en las ciudades, endeudados, desalojados, 
viviendo en carpas, en las calles y, hay miles de jóvenes y sus familias sin posibilidades de 
acceder a la vivienda. 

2. Sintonía académica y profesional con la producción desigual y excluyente del 
hábitat socio urbano 

Los contenidos y objetivos de la formación de los arquitectos de nuestro país 
sintonizaron con los parámetros de este proceso de cambios que se consolido en los 90, y 
contribuyeron a naturalizarlos, adaptándose al tipo de desarrollo urbano y territorial que 
impulsan. 

El enfoque dominante de la formación y de los procedimientos, a veces explicito y a 
veces larvado, que organizan reflexiones y herramientas de intervención, desde enfoques 
técnico-estéticos, a-sociales, a-contextuales y a-históricos, requieren ser revisados; sirven 
de sostén, en las ideas y valoraciones, a propuestas y proyectos que impactan al territorio 
con su intervención, con dimensiones de descripción y análisis unilaterales y limitadas. 

Formulaciones teóricas intensamente maceradas en las subjetividades, a través de los 
sistemas de información, propaganda y educación que extraen su enorme potencia de ser 
las proposiciones de sectores de las clases dominantes (locales o mundiales). Empalmando 
con la teoría de la globalización y su proposición de que se abría un nuevo momento en la 
historia de la humanidad, estos cambios en la producción del mundo físico impactan en los 
estilos de vida, de comunicación, de consumo.  

En el plano ideológico, se alienta una creciente indiferencia por las causas sociales, 
que lleva a no necesitar conocer ni comprender estos procesos ni los mecanismos que los 
motorizan, ni hacerse cargo de sus consecuencias (contaminación, residuos, pobreza, 
exclusión). 
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Se desarrollan y valoran propuestas que permiten independizarse del contexto, 
ignorando el conjunto, la totalidad, trabajando con enclaves mono-funcionales cada vez más 
aislados y autónomos. Esto forma una mirada preparada para “descubrir áreas de 
oportunidad” en las grandes extensiones “de tierra vacante”, sea en la escala territorial 
(tierras públicas de todo tipo de uso anterior o extensiones de tierra rural que se valoriza por 
la construcción de las autopistas) en las que se desarrollan proyectos enclaves de barrios 
cerrados, parques industriales, hipermercados; o en la escala urbana y barrial 
(hipermercados, torres cerradas, shoppings, museos). Y requiere la valorización del 
automóvil individual, del cual depende la accesibilidad a estas propuestas.1  

En todos ellos la arquitectura fue y es mercantilizada en forma extrema, articulándose 
con la estrategia comercial de una arquitectura del espectáculo y la simulación, adoptando 
los parámetros de provisionalidad y obsolescencia simbólica de los productos de consumo. 
Zonas de la ciudad y sus edificios devienen en objetos comunicacionales y sus programas 
quedan definidos por criterios y especificaciones del marketing sobre la arquitectura. 

La formulación ideológico-académica de estos contenidos estudia la ciudad como 
partes sin contextualizarlas en los procesos generales; justifica la organización del territorio 
alrededor de la obtención de beneficio en manchas diferenciales y con provisión inequitativa 
de infraestructuras y equipamiento (proyecto urbano) que mejorando las relaciones 
espaciales permita una reproducción óptima del capital en cualquiera de sus formas de 
inversión en el territorio. 

Estos cambios de programas y escalas de inversión y proyecto impactan en el 
ejercicio profesional, con nuevos modos de toma de decisiones de proyecto, con nuevas 
figuras profesionales (desarrolladores) y se establecen nuevos modos de especificaciones 
del proyecto vinculados a cadenas comerciales globales que “imponen” sus criterios de 
identidad corporativa; son demandas de un cliente que construye no para sí mismo sino 
para vender ese producto.  

Manifestando el creciente escepticismo por la transformación positiva del mundo, la 
“arquitectura” se retira de los aspectos comprometidos del ordenamiento del territorio, la 
vivienda masiva y el espacio público, los problemas urbanos y el crecimiento de los 
suburbios; concentrándose en el estrecho y concentrado marco de los grandes encargos 
corporativos y las residencias privadas acomodadas. Los grandes estudios adoptan una 
visión ensimismada y auto-referenciada en sus propias obras. 

3. Lo social en la formación disciplinar 

La integración en la formación disciplinar de diseñadores, arquitectos y urbanistas 
con la temática social requiere tener como referencia y punto de partida la realidad del 
hábitat con la que se enfrentan nuestras disciplinas. Esta realidad forma parte de las 

                                                 
1 En nuestro país casos emblemáticos fueron la implosión del Albergue Warnes para construir un shopping en la 
Ciudad de Buenos Aires (1992), la construcción de un hipermercado y otro shopping en el ex -mercado de 
lanares en el Partido de Avellaneda (1994), y la venta de las tierras del área ferro-portuaria para desarrollar un 
barrio de élite en el principal puerto del país. (1994) 
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condiciones de vida de nuestro pueblo y en ella se expresan materialmente los intereses 
contradictorios de la estructura económica y social.2 

La dinámica poblacional, su distribución en el territorio y el desarrollo urbano se 
ordenan, modifican y construyen en complejos procesos sociales, económicos, culturales y 
políticos (de variadas escalas), en constante reconfiguración, en los que participan sectores 
desiguales que compiten por la apropiación y la determinación concreta que asumen los 
contenidos de los usos de la ciudad y el territorio con lógicas diferentes, según sus objetivos, 
necesidades y prioridades. 

Consideramos que es necesario comprender esos procesos macro que vive la 
sociedad en sus diferentes escalas, para poder entender el tipo y carácter de las formas de 
habitar como consecuencia de los diferentes y desiguales procesos de producción que se 
realizan desde el Estado, desde el mercado y desde los sectores populares.  

En nuestro país, el sostenido aumento —intensificado en la última década— de la 
población urbana en condiciones de emergencia habitacional y ambiental en los viejos y 
nuevos espacios del hábitat popular3 tiene entre sus causas principales los procesos socio 
territoriales de expulsión de población del campo y las formas excluyentes de urbanización 
del AMBA, que han convertido al territorio nacional en un “plano inclinado” que empuja y 
aglomera a la población en las ciudades, por lo que se desarrolla un proceso de 
densificación y consolidación de situaciones con carencias espaciales y ambientales críticas 
en villas miserias, asentamientos, y zonas empobrecidas y relegadas de los centros 
urbanos. 

Los datos muestran que el acceso al suelo urbano para los sectores populares se ha 
tornado cada vez más dificultoso, pues las villas y asentamientos se constituyen en un lugar 
posible para habitar la ciudad y esa situación4 se desarrolla dentro de procesos de 
“gentrificación urbana”, producto de la dinámica de reconfiguración urbana, tanto por 
procesos largos de mercantilización del hábitat y el habitar como por procesos rápidos de 
desalojos.5 

La formación y la práctica profesional dominantes que abordan disciplinas 
proyectuales están mayoritariamente disociadas de esta realidad. Los planes de estudio y 
las orientaciones generales les dan la espalda a las necesidades insatisfechas y a los 
problemas urbanos estructurales, al restringir y canalizarla formación hacia la demanda de 
un mercado orientado, según los parámetros del negocio inmobiliario y aun de la 

                                                 
2 Existe hoy en la Argentina un déficit de más de 3 millones de soluciones habitacionales, que afecta a más de 10 
millones de personas. 
3CRAVINO, M. C., “Magnitud y crecimiento de las villas y asentamientos en el área metropolitana de Buenos 
Aires en los últimos 25 años”, Actas 14 Encuentro Red ULACAV, Buenos Aires, Argentina, 2008. 
4CRAVINO,M.C., Construyendo barrios (Comp.), Ediciones Ciccus, 2012, p.181. 
5En la CABA hay dos casos emblemáticos del procedimiento de desalojo violento: la ocupación del Parque 
Indoamericano — (diciembre de-2010) por miles de familias inquilinas de villas y asentamientos— fue desalojada 
violentamente en menos de una semana con engaños y muertos; y el barrio Papa Francisco, tierra destinada a la 
reurbanización de la Villa 20, desalojado luego de casi seis meses en que se abandonó a la suerte a las 700  
familias, lo que facilitó una zona liberada para justificar el desalojo ante la opinión pública. 
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especulación territorial y edilicia urbana, donde el Estado actúa, a través de regulaciones y 
políticas, tendiendo a posibilitar la lógica de la ganancia en la producción del hábitat. 6 

La falta de respuesta al programa de necesidades de las masas de trabajadores que 
padecen las mencionadas carencias en materia de tierra y vivienda da impulso a que tomen 
en sus manos (organizados o por iniciativas familiares o grupales), aunque en condiciones 
desiguales, la autoproducción y gestión de su hábitat, construyendo espacios habitables, 
componentes urbanos y viviendas, guiados por el objetivo de satisfacer sus necesidades y 
derechos.  

El Arq. Fermín Estrella (2003),7 desde la propuesta de vivienda y urbanismo social, 
caracteriza como “pueblos emergentes con necesidades a derechos” a las poblaciones que 
habitan y producen su hábitat en las múltiples formas que tiene el ambiente popular. 

Conceptualizamos este proceso siguiendo los lineamientos que compartimos con 
otros pensadores y colectivos profesionales y académicos, y que se enmarca en lo que se 
denomina teóricamente Producción Social de la Vivienda y el Hábitat,8 de ahora en más 
PSH.  

Llamamos PSH en sentido amplio a las complejas y heterogéneas prácticas 
populares que impactan fuertemente en nuestro medio, villas y asentamientos, edificios 
ocupados, conjuntos habitacionales de distinta escala degradados, barrios populares 
autoconstruidos, etc. Se expresa en ellos la vida y el esfuerzo de sus habitantes 
atravesados por décadas de pobreza estructural, informalidad e inestabilidad laboral, 
desocupación, migración, etcétera. 

Este sector mayoritario de productores de vivienda y ciudad constituye un nudo 
fundamental de la problemática contemporánea de vivienda y hábitat.  

Abordar en forma colectiva y tomando en sus propias manos la lucha por resolver el 
problema de la vivienda y el hábitat constituye una experiencia reiterada en nuestro país, en 
distintas épocas y bajo diferentes situaciones político-económicas. (Pedro, 2003)9 estudió en 
las comunidades barriales del AMBA experiencias que abordaban las problemáticas de 
hábitat y vivienda, articuladas con las necesidades del trabajo. Se destaca la importante 
experiencia popular acumulada de formas organizativas, de autogestión y cooperación, y 
cuestionamiento de respuestas hegemónicas y elaboración de programas de necesidades y 
propuestas propios. 

4. / Revisar la formación y las valoraciones 

Del estudio crítico de las consecuencias de estas orientaciones, podemos destacar los 
principales obstáculos académicos y sectoriales de la formación impartida. 
                                                 
6 De ese modo, se puede advertir un fenomenal desarrollo de edificios en altura y de barrios cerrados 
residenciales —con la consiguiente apropiación de tierras urbanas y rurales— en selectas zonas de la Ciudad de 
Buenos Aires, el conurbano bonaerense y los principales núcleos urbanos del interior del país. 
7Disponible en: www.ferminestrella.com.ar, Vivienda y Urbanismo Social. 
8Ortiz, E., “Esencialmente el concepto de producción social del hábitat nos clarifica la comprensión de la 
existencia de un sistema de producción diferente del modelo dominante, que ha demostrado resultados 
concretos y sostenibles para los sectores tradicionalmente excluidos del modelo capitalista, donde el suelo y la 
vivienda se consideran mercancía y no un medio para el adecuado desarrollo de la vida”. Mimeo seminario del 
Movimiento de ocupantes e inquilinos de la CABA. 2007 
9 “Echar raíces”, Tesis de maestría de la Arq. Beatriz Pedro. UNLA. 2006. Inédita 
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concretos y sostenibles para los sectores tradicionalmente excluidos del modelo capitalista, donde el suelo y la 
vivienda se consideran mercancía y no un medio para el adecuado desarrollo de la vida”. Mimeo seminario del 
Movimiento de ocupantes e inquilinos de la CABA. 2007 
9 “Echar raíces”, Tesis de maestría de la Arq. Beatriz Pedro. UNLA. 2006. Inédita 
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Se desarrolla una idea de “profesional global”, que subestima y desprecia la necesidad 
de respuestas propias a las problemáticas nacionales; que desconoce y no se hace cargo 
de la complejidad del hecho territorial-urbano, la complejidad de los procesos sociales y la 
complejidad de los procesos ambientales. 

Hemos elaborado un cuadro de pares que orientan estos enfoques unilateralizando y 
antagonizando uno de los aspectos como método de posicionamiento. En el cuadro 
indicamos en cada par de conceptos, en negritas el aspecto unilateralizado de la concepción 
formativa hegemónica, que se acentúan en la elaboración de propuestas de proyecto. 

Concepciones Pares de análisis 

Sobre las problemáticas, los sujetos 
y la sociedad 

Complejidad                                  / unilateralidad 
Complejo                                       / simplificado 
Integral                                          / unidimensional 
Colectivas                                     / individuales 
Sujetos de la necesidad               / sujetos del negocio 
Protagonista                                 / espectador 

Sobre el proyecto 

Relaciones espaciales y sociales / técnico – estético 
Contexto urbano                          / obra aislada 
Proyecto                                      / proyecto de negocio 
Innovación apropiada                 / innovación per se 
Proyecto proceso                       / proyecto producto 
Tecnología apropiada                 /  tecnología universal 

Caracteriza el entorno material en el que se desarrolla la vida de nuestra sociedad, sin 
hacerse cargo de la totalidad, interpretando y valorando lo “construido”, clasifica las “pre-
existencias” como integradas por arquitectura de proposición y arquitectura de producción. 
Esas clasificaciones y valoraciones, ambas llevadas adelante en el contexto de la 
producción mercantil de la ciudad y en contextos de encargos de inversión y escala 
diferentes, incluyen: 

/la arquitectura de proposición: arquitectura como práctica elitista que se valora a sí 
misma como modelo a seguir, y desarrolla la historia de obras excepcionales y modélicas y 
sus autores. Son obras realizadas en circunstancias extra-ordinarias por la excepcionalidad 
de los condicionantes de obra, de proyecto y de autor. Caracterizadas como realizadas con 
enfoques cultivados, eruditos, preciosistas, innovadores.  

Obras ejemplares, que serán referencia disciplinar, que se proponen sacudir el estado 
de cosas imperante, porque aportan la reformulación de modelos, tipos, técnicas, 
procedimientos, programas y partidos. Proponen nuevos desafíos, investigan nuevos 
materiales o soluciones, renuevan las formas. Se corresponde con los edificios 
institucionales y corporativos, algunos conjuntos de vivienda, parques temáticos, 
aeropuertos, centros comerciales, o sea los nuevos programas desarrollados por el proceso 
socio-urbano descripto. Arquitectura de la abundancia. 

/la arquitectura de producción: arquitectura de satisfacción de los encargos comunes, 
caracterizados como construcción.  Es la que se desarrolla en circunstancias ordinarias, 
(propiedad horizontal, arquitectura comercial e industrial), con el objetivo de dar respuesta a 
necesidades y propósitos “prácticos”, ajustando al máximo las soluciones conocidas con 
normas, técnicas, economías y procedimientos disponibles. La llevan adelante las pequeñas 
y medianas empresas constructoras, las empresas inmobiliarias, las instituciones estatales. 
Arquitectura de la escasez.  
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Esta caracterización deja fuera a casi el 70% de lo construido, justamente el hábitat 
construido y autoconstruido por aquellos sectores sociales que en su extremo, primero 
habitan y después construyen, producción mayoritaria en América Latina. 

Para su comprensión se requiere poner en cuestión los parámetros que sustentan, en 
la clasificación anterior, una desvalorización de la producción con solo el conocimiento y la 
ideación popular y la posibilidad de conocer e integrar a los usuarios en los procesos de 
proyecto. 

Víctor Pelli, en la conferencia inaugural de 8vo Encuentro de la RED ULACAV, realizó 
una interesante caracterización de las miradas de estos territorios desde enfoques 
diferentes, de los que se van a desprender tratamientos y propuestas de actuación 
diferentes. 

Enfoque tradicional Enfoque propuesto 

Como una apropiación ilegal de territorio Como un agrupamiento de familias  en 
situación de exclusión 

Como un escondrijo de maleantes 
 

Como un barrio autogestionario en evolución y 
con vocación de integrarse social y 
jurídicamente a la ciudad; 

Como un campo de proliferación del clientelismo Como una resultante lógica de políticas 
habitacionales inadecuadas e insuficientes 

Como un sector urbano impresentable, que 
desvaloriza a las propiedades circundantes 

Como un emergente de una estructura social 
brutalmente inequitativa 

Como una ubicación de alto valor de mercado 
donde corresponde hacer un desarrollo 
inmobiliario de categoría 

Como un acto físico y urbano de reivindicación 
y también como un acto básico de 
supervivencia sin alternativas a la vista;  

Como un hecho incontenible, y un modo típico de 
conformación de la ciudad latinoamericana 

Un problema socio-espacial multidimensional  
y complejo 

5. La experiencia del Taller Libre de Proyecto Social.  Propuesta de integración de 
prácticas universitarias y encuentro de necesidades. 

La realidad de los planes de estudio de las carreras de arquitectura, refleja estas 
carencias y negaciones de la concepción disciplinar tradicional. Las problemáticas socio-
urbanas, su reconocimiento y conocimiento, sus protagonistas y sus necesidades, las 
condiciones del hábitat y el habitar de las grandes mayorías que habitan y luego construyen 
y sus derechos han tenido en la formación espacios de reducido impacto para su estudio y 
abordaje.  De esta realidad surge nuestra experiencia.  

Con la profunda crisis y rebelión popular de 2001-2002, irrumpieron a la luz pública 
abruptamente las postergaciones, carencias y demandas populares. Las tremendas 
consecuencias sociales de la crisis impactaron en docentes y estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, en la que se dictan 
seis carreras proyectuales. Asimismo, motivaron múltiples iniciativas y acciones sociales, 
barriales y productivas, para ir al encuentro de los sectores populares, de sus luchas y de 
sus organizaciones sociales. 

El TLPS es una experiencia académica emergente de ese proceso, en el ámbito de 
la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura y Diseño más grande de 
América Latina en la que se dictan seis carreras proyectuales, que se propuso trabajar 
críticamente sobre la formación práctica y teórica de los futuros arquitectos y diseñadores, y 
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sistematizar en la formación un enfoque social del diseño y el proyecto para otros modos de 
ejercicio profesional, integrando formación, investigación y extensión. 

Extensión 
En las universidades públicas de la Argentina desde la Reforma Universitaria de 1918, 

el concepto de Extensión Universitaria forma parte hasta el presente de sus estatutos y en 
su momento implicó combatir la apropiación elitista del conocimiento. Sin embargo, la 
significación y sentido de este concepto y de las prácticas derivadas de él, han tenido y 
tienen diferentes características: períodos en que se entendía por difusión cultural y 
democratización del conocimiento; otros como venta de “servicios” educativos o 
profesionales a empresas o al estado, o la diversas formas de colaboración en la atención 
de necesidades y demandas de grupos “vulnerables”. 

Esas distintas acepciones se corresponden con las políticas dominantes en cada 
momento: desde la década de 1990, por ejemplo, cuando se impusieron las políticas 
neoliberales basadas en la reducción del estado, la profundización del proceso de 
desindustrialización iniciado con la dictadura militar de 1976-1983, la política de privatización 
y desnacionalización de las empresas e instituciones estatales, y la drástica reducción del 
presupuesto de la educación universitaria alentando su privatización y la llamada 
“generación de recursos propios”,  la Extensión se entendió como una articulación, en 
diverso grado, de venta de servicios a empresas, asistencia al estado y atención de grupos 
“vulnerables” focalizados. Y es aún una práctica periférica. 

Investigación 
El concepto y las prácticas de investigación comparten este estado de cosas en el que 

están en pugna los mismos intereses que la sostienen como práctica en sí misma puesta al 
servicio de intereses sintonizados con estos mismos enfoques y búsquedas comprometidas 
con transformaciones sociales. Es aun también una práctica limitada y de grupos reducidos. 

Formación 
La organización de la estructura curricular de la carrera es emergente de los debates y 
propuestas de la década del 60 y 70, aportando importantes avances organizando la 
formación abordando de inicio la práctica proyectual y alrededor de ella desarrollando los 
aspectos específicos de la formación disciplinar. El proceso pedagógico más avanzado se 
desarrolló en la Universidad de Córdoba durante los años 70 al 75, y se llamó Taller Total. 
Su propuesta organizaba la formación alrededor de Talleres de Proyecto que involucraban 
todos los aspectos de la formación, articulándolos en horizontal y vertical, y por Proyecto 
entendían las problemáticas sociales a abordar la intervención desde la escala 
arquitectónica a la urbana. Estas experiencias fueron clausuradas con la Dictadura del 76-83 
y desechas durante décadas. 

Recogiendo estas experiencias e integrando estas prácticas universitarias propusimos, 
construimos y desarrollamos un Taller Libre que llamamos de Proyecto Social que desarrolle 
su práctica formativa abordando problemáticas socio-habitacionales en situaciones reales. 
         Lleva dieciocho años de trabajo formativo con intervenciones proyectuales en el 
territorio con el objeto de aportar en un trabajo conjunto a procesos populares en curso. 
Durante más de una década, ha desarrollado más de 50 proyectos que involucraron a 
cientos de estudiantes y graduados de todo el territorio argentino.10 
                                                 
10Aunque con distintos formatos organizativos (juntas vecinales, asambleas, cooperativas de producción, 
empresas recuperadas, organizaciones sociales, etcétera), todas las organizaciones, junto con  quienes se 
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Se basa en la idea de orientar el diseño y la arquitectura y la actividad profesional 
hacia la atención y solución de las necesidades populares, en el camino de la 
transformación de las condiciones sociales, para aportar en la búsqueda de soluciones 
desde el campo específico y, en esa tarea, transformar las propias condiciones socio 
profesional. Asimismo, desarrolla iniciativas que construyen nuevos espacios en la 
universidad y en la comunidad articulando acciones y saberes profesionales con la acción 
popular colectiva. 

Desde entonces, se han producido cambios en diversos espacios académicos y 
profesionales que también buscaron sintonizar desde diversas perspectivas con los 
procesos que conmovieron y conmueven a la sociedad y comparten la disposición de 
implicarse en la tarea de abordar derechos y necesidades populares. 

6. / Enfoque social del diseño y el proyecto 

En este campo de tarea, se requiere una revalorización del papel social del “usuario”, 
reconocer el lugar donde está inserta la persona, su medio, su historia, su situación actual, y 
revalorizar su papel en la producción social del hábitat. 

Abordar estos entornos auto producidos implica comprender que su producción ha 
requerido la participación activa y protagónica en la gestión, decisión o acción de sus 
habitantes por iniciativa colectiva o familiar; decisiones y criterios que necesitaron de 
prácticas de carácter integral, apoyadas en saberes populares sistematizados por la 
experiencia sin asistencia técnica profesional; con recursos que provienen de esfuerzos de 
trabajos informales y temporarios; y sus componentes físico-espaciales se desarrollaron en 
procesos temporales y evolutivos de diferente escala temporal. 

La valoración de este proceso requiere ampliar la concepción del proyecto, 
entendiéndolo como “la acción a través de la cual los colectivos sociales asumen la 
superación de obstáculos en diversos grados y construyen horizontes, mundos posibles. Al 
hacerlo, anticipan un horizonte remoto que orienta sus acciones, a fin de construir una 
nueva realidad más justa, más equitativa y más significativa” (Galán, 2011). 

Pero bajo el capitalismo, como afirma Harvey (2007), “solo un sector minoritario de la 
población, aquellos que toman las decisiones, tiene acceso a procesos [reconocidos por las 
lógicas proyectuales y las políticas públicas] en los que se practique el diseño y la 
imaginación, negándosele a la mayoría el juego pleno de la creatividad humana 
constituyéndose así en una situación profundamente alienante”. 

                                                                                                                                                      
llevaron a cabo distintos proyectos, comparten el hecho de haber tomado en sus manos el proceso de cambio de 
su realidad, al abordar problemáticas laborales, productivas, sanitarias, ambientales o habitacionales. Entre 
otros, se han realizado proyectos de identidad visual, de comunicación sobre soportes gráficos y audiovisuales, 
diseño de producto y asistencia a la producción, talleres y capacitación para la Cooperativa Renacer, ex Aurora 
(Ushuaia); Cooperativa 18 de Diciembre y Brukman Confecciones (CABA); Cooperativa Barrio Almafuerte, Villa 
Palito (San Justo); Cooperativa Mujeres Artesanas de la Villa 31 (CABA); Asociación Civil Mercado Bien Público 
Bonpland (CABA); Cooperativa Textil de la Federación de Cooperativas René Salamanca (Laferrère); 
Cooperativa Textil Lucha y Trabajo (CABA). Se han abordado problemáticas ligadas a la vivienda, el 
equipamiento, la infraestructura y el espacio público en barrios del AMBA y de la CABA: barrio Carlos Mujica 
(Retiro), barrio Acuba (Lanús), Villa 21 (Soldati), La Loma (Vte. López), barrio 14 de Noviembre (Alte. Brown), 
barrios La Juanita y María Elena (Laferrère), René Salamanca (González Catán), villa 20, barrio Papa Francisco, 
solo por nombrar algunos.  
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Asumir que la humanidad, aprendiendo de sus aciertos y errores, ha construido su 
sitio de habitación desde mucho tiempo antes de que existieran la arquitectura, la ingeniería 
y el urbanismo, como conocimientos sistematizados y las políticas públicas de vivienda y 
hábitat, ha sostenido la propuesta de intervención de Pelli (1995)11 para el proyecto y 
construcción de nuevos barrios populares, del involucramiento de la población en la decisión 
y construcción de su hábitat, mediante la organización comunitaria en diversas modalidades. 

Según Pelli, se requiere la “participación activa de los habitantes en el control de las 
decisiones mayores, y libertad para que puedan hacer su propia contribución al diseño, a la 
construcción y a la gestión de su solución habitacional en mesas (reales o virtuales) de 
concertación con todos los actores involucrados”. 

Esto es aún más pertinente en el caso de la (re)urbanización de villas y 
asentamientos con el objetivo de su “integración socio urbana”, que propone intervenciones 
físicas que impactan sobre un cuerpo material y social existente por respetar.  

7. Formación para nuevas respuestas y nuevas formas de articulación para 
acompañar desde los saberes disciplinares procesos participativos, 
interdisciplinarios, progresivos e intersectoriales. 

Estos enfoques de abordaje interpelan a los modos y lógicas de proyectar, a las 
políticas, a los modos burocráticos de gestión, a las normativas y legislaciones; y requieren 
de profesionales capaces de encarar problemáticas sociales en contextos complejos, 
capaces de trabajar con otros desde una relación de pares complementarios con roles 
diferentes, de valorar y respetar los saberes populares y su capacidad de elaboración de 
propuestas.12 

La valoración de la acción de la comunidad se centra en los fundamentos 
conceptuales (Max Neef, 1986) del desarrollo a escala humana y la posibilidad de 
despliegue del sujeto en su participación, creación, libertad, identidad, protección, 
entendimiento y subsistencia.  

Esto enfatiza la necesidad de trabajar desde una mirada integral las problemáticas 
del hábitat, desde una concepción interdisciplinaria, disponiéndose al reconocimiento y 
articulación con movimientos y organizaciones sociales, donde la participación se constituye 
en un modo de trabajo general que guía las soluciones, abonando la cogestión y la 
coautoría con los actores sociales. 

Esto pone en foco la necesidad de modificar la cultura profesional tradicional tanto en 
los aspectos de ampliación interdisciplinaria como en las conceptualizaciones y 
metodologías del proyecto y del proyectar. Planteando una migración del proyecto objeto a-
contextual y asocial al proyecto-proceso, situado y comprometido con la perspectiva de los 
sujetos de la necesidad (Quiroga, 2004). 

Las lógicas del proyecto para la intervención en este ámbito de la realidad requieren 
la conformación de una nueva cultura proyectual que, propiciando el conocimiento profundo 
de la sociedad en que se habita, se disponga a poner el énfasis en el proceso social 

                                                 
11Pelli, V., Habitar, participar, pertenecer. Acceder a la vivienda, incluirse en la sociedad, Nobuko, 2006. 
12Pedro, B.,“Tesis de investigación: Proyectar con la comunidad. De la Autoría a la coautoría. Del Proyecto al 
Proyecto Social. Doctorado en Arquitectura”, FADU-UBA. Inédito, 2015. 
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(producción social de vivienda y el hábitat), más que en el producto (producción de vivienda 
social) incorporándose en relación de pares a equipos interdisciplinarios. 

Requiere, además de la valoración de los saberes populares, una nueva valoración 
de los conocimientos proyectuales, que, según Galán: “Cuentan entre sus competencias la 
capacidad de leer los contextos, desarrollando una sensibilidad específica, de aprovechar 
oportunidades y de enfrentar perturbaciones. (…) Las virtudes que lo califican son su 
comprensión de los aspectos simbólicos implicados en las prácticas productivas, sus 
impactos humanos y sociales, su visión sistémica de la tecnología y la posibilidad de actuar 
en una dinámica productiva, y la utilización de recursos para facilitar procesos cognitivos”.13 
Los conocimientos disciplinares y profesionales del proyecto son complementados por las 
ciencias humanas para poder diseñar un proceso temporal y participativo, junto con un 
sujeto con nombre y apellido, que autogestiona o cogestiona el mejoramiento de su hábitat 
residencial. 

Esto requiere una nueva relación entre profesionales y comunidad, de “encuentro de 
saberes y necesidades” (Pedro, TLPS) que supera en el accionar conjunto las limitaciones 
en el conocimiento de las necesidades (habitacionales) y la determinación de las 
prioridades, tanto de los habitantes como de los especialistas, lo que fundamenta la fertilidad 
de su articulación. 

Víctor Pelli plantea el arquitecto-actor en reemplazo del arquitecto-autor para 
referirse a la profesión como parte de la interacción con otras disciplinas y con las familias 
usuarias.  

Un proceso de gestión del proceso progresivo de mejoramiento con asistencia 
técnica interdisciplinaria requiere un proyectista como actor que articule diversos recursos 
de sus saberes con la población involucrada y con el de otros actores públicos y privados. 
Se trata de una escala de interfase entre el edificio y el territorio o la ciudad, donde se 
requieren roles de proyectistas y de planificadores. Partiendo de las necesidades y 
requerimientos “internos” de mejoramiento, se tienen en cuenta las solicitaciones “externas” 
del entorno. El resultado final será la elaboración de una propuesta de proceso, en la cual el 
producto es una consecuencia del proceso cogestado y cogestionado, junto con la población 
involucrada. 

La definición de necesidades y satisfactores (organizacionales y materiales) para 
llevar adelante este emprendimiento plantea la realización de un diagnóstico participativo 
desde las necesidades “internas” del sector autoproducido; de los criterios de 
reconfiguración de lo construido (espacial, de habitabilidad, de estructuras, cerramientos e 
infraestructura); del proceso de autoconstrucción; de los criterios de asignación de las 
viviendas reconfiguradas y producidas. 

Los requerimientos para la elaboración de ese proceso son sintéticamente: 
● El reconocimientos de las formas organizativas existentes 
● El conocimiento de la dinámica de tejidos sociales compuestos de familias extensas 

y con múltiples tramas relacionales que son la base de una producción familiar 
intergeneracional14 y colaborativa 

                                                 
13GALÁN, Beatriz. Diseño, Proyecto y desarrollo. Miradas del periodo 2007-2010 en argentina y Latinoamérica. 
Ed. Wolkowicz. 2011. 
14De Paula, J.,“La habitación como necesidad. El hábitat como satisfactor”, Ponencia Red ULACAV, 2010. 
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13GALÁN, Beatriz. Diseño, Proyecto y desarrollo. Miradas del periodo 2007-2010 en argentina y Latinoamérica. 
Ed. Wolkowicz. 2011. 
14De Paula, J.,“La habitación como necesidad. El hábitat como satisfactor”, Ponencia Red ULACAV, 2010. 
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● La compresión de la forma de los entornos físico-espacial autoconstruidos como la 
articulación de recursos formales, materiales y socioculturales relacionados con el 
sujeto que los habita y su percepción, significación e identificación 

● La elaboración de metodologías que aporten a procesos de toma de decisiones y 
producción participativos adecuados para diagnosticar, planificar y evaluar las 
acciones transformadoras de la realidad 

● La elaboración de proyectos-procesos que elaboren un programa de soluciones 
progresivas y evolutivas 

Siguiendo a (De Paula. 2010)15, los desafíos de este complejo proceso de intervención 
reclaman comprender un entorno social como producto espacio-temporal en procesos socio 
urbanos complejos que involucran problemáticas ambientales; comprender su producción 
tecnológica en sentido amplio; comprender un complejo programa de necesidades de 
diferentes escalas; involucrarse y aportar a sostener un proceso participativo. 
         A su vez es necesario que la producción social del hábitat esté acompañada por la 
producción social de la cultura y las formas culturales en las cuales se reconoce, se 
auto-percibe y se desarrolla esa producción. Lo que requiere un cuestionamiento de 
respuestas hegemónicas y elaboración de programas propios, de la mano de la construcción 
de formas propias de difundir, propagandizar y materializar esos programas. 

8. Una propuesta de formación experimentada para un plan integral.16 

La formación tiene que incorporar el desarrollo y las metodologías participativas17 con 
protagonismo popular en las decisiones,18 para estos procesos de proyecto.19 

Consideramos necesario practicar la participación para la elaboración conjunta de 
diagnósticos, propuestas de resolución y proyectos co-pensados en la Producción Social del 
Hábitat, aunque esta sea desprolija, inconstante, inacabada, impredecible, e implique 

                                                 
15Ibídem. 
16Esta metodología de trabajo se apoya en los fundamentos conceptuales de “arquitectos de la comunidad” 
elaborados por el Arq. Rodolfo Livingston; metodología adoptada y desarrollada para el trabajo barrial con 
organizaciones sociales que sostiene las propuestas de los Encuentros de Arquitectura Comunitaria, tanto 
nacionales como latinoamericanos, desarrollados desde 2010. En ellos se ha sistematizado la enorme 
experiencia de esta articulación desarrollada en los últimos 15 años para proponer una nueva modalidad de 
“servicio de arquitectura y hábitat”. 
17Robirosa, M., Observaciones sobre organización y estrategias de los sectores populares en vistas a una 
participación efectiva en proyectos y programas urbanos de desarrollo social y vivienda, 1992. 
18Jacubovich, A. desarrolla una crítica muy aguda sobre las metodologías de “participación simulada” y explicita 
nuevas concepciones para una participación protagónica y articulada, en la que sintetiza su experiencia en 
ciudad Roca Negra, en Lanús. Disponible en: 
http://www.cafedelasciudades.com.ar/arquitectura_117.htm,“Construyendo ciudad junto al colectivo organizado”.  
19Sobre concepciones de metodología de participación, abordamos estas experiencias en forma crítica, ya que, 
como sostiene Javier Encina, el término participación viene siendo utilizado para diferentes propósitos, así como 
por diferentes actores y agentes sociales: como parte de lo discursivo y que no llega a plasmarse en prácticas; 
como excusa para iniciar cualquier tipo de cambio; como argumento indispensable para asegurar la eficacia de 
cualquier acción o como forma de control social. Generando una sustitución del contenido de la participación, 
para convertirse en un discurso que expresa, que es para el pueblo, pero sin el pueblo. 
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conflictos y desorden, ya que favorece el desarrollo de las potencialidades humanas y la 
apropiación del conocimiento, de lo propuesto y de su realización.20 

El abordaje de las diferentes problemáticas—sostenemos desde el TLPS—21 
necesita de una etapa de acuerdo con la comunidad respecto de las necesidades y sus 
satisfactores, que da origen a un trabajo conjunto y a la conformación de un equipo 
específico, y que permite la definición de tareas concretas en línea con los objetivos e 
intereses de las partes, para funcionar como articulación de los lineamientos proyectuales y 
vinculares de los participantes. 

La tarea tiene una función estructurante y es bueno aclarar que, entre la primera 
prefiguración del proyecto y el acuerdo específico de las tareas por asumir y su alcance, 
pueden mediar cambios y reajustes que impactarán inevitablemente tanto en los objetivos y 
resultados esperados y, por ende, en el cronograma inicial como en la pertinencia de 
saberes disciplinares específicos o en el grado de complejidad del proyecto, lo que puede 
requerir también un ajuste en la composición del equipo. Esto exige abordar los proyectos 
con flexibilidad. 

El desarrollo de la experiencia de realizar prácticas formativas organizando y 
sosteniendo mesas de trabajo multisectoriales, “consultorios de hábitat” en barrios, villas y 
asentamientos22 para el abordaje de proyectos de diferente escala, familiar, grupos de 
familias, manzanas, sectores barriales nos permitió poner en práctica y conceptualizar 
metodologías de trabajo que permiten el desarrollo de estos proyectos de procesos co-
autorales.23 

9. Búsqueda y esfuerzos compartidos. 

                                                 
20Estrella, F., Vivienda productiva, urbanismo social, generación de empleo.“La comunidad es el motor 
fundamental en la solución de sus propios problemas, y los programas de vivienda social en todos sus aspectos 
deben organizarse no para, sino con la participación activa y democrática de las familias involucradas.” 
Para esto la tipificación y simplificación de las diferentes tareas pone a la tecnología, al diseño y al diseñador al 
servicio de los usuarios y no a estos al servicio de los diseñadores y de la tecnología. El objetivo del Diseño 
Participativo es facilitar la toma de decisiones y reducir con ello la posibilidad de errores. 
Para incorporar activamente al usuario al mecanismo de decisiones de diseño urbano, funcional, constructivo, de 
los espacios verdes productivos y las decisiones ambientales, nos valemos de consignas y tareas con el objetivo 
de consensuar las discusiones o adaptaciones de proyectos elaborados por el grupo de usuarios y el profesional 
como facilitador. Y hacer frente a los cambios en la etapa de proyecto, de obra, de uso y de ampliación. Los 
profesionales facilitadores deben ayudar a solucionar cada necesidad familiar personalizando los diseños sin 
encarecer su costo. 
21Disponible en:http://www.tlps.com.ar/seminario-teorico-practico/bibliografia/ Cuaderno de Formación del TLPS. 
Nº1. Pag.13 Consulta 04-2017 
22Se han abordado problemáticas ligadas a la vivienda, el equipamiento, la infraestructura y el espacio público en 
barrios del AMBA y de la CABA: barrio Carlos Mujica (Retiro), barrio Acuba (Lanús), Villa 21 (Soldati), La Loma 
(Vte. López), barrio 14 de Noviembre (Alte. Brown), barrios La Juanita y María Elena (Laferrère), René 
Salamanca (González Catán), barrio Papa Francisco (Lugano). 
23Para otros ejemplos de importante significación se puede consultar la ponencia: “En nuestro país, la importante 
experiencia realizada en el contexto de los Programas de Mejoramiento de Barrios; emergencia habitacional y de 
urbanización de villas y asentamientos”. Otro ejemplo destacado: “Consolidación urbana participativa de Jnane 
Aztout”, Larache, Marruecos. Llevada adelante por equipos académicos liderados por el Arq. Esteban de Manuel 
Jerez, de la Universidad de Sevilla.  
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“He constatado que la gente se organiza, enfrenta, resuelve sus problemas y, 
con el calor de su afecto, funde todas las buenas ideas y las vuelca en el molde 
de sus necesidades.” Fermín Estrella 

La afirmación que antecede vale tanto para los pobladores como para estudiantes y 
docentes que junto con miles de profesionales buscamos practicar nuestra profesión con 
otro sentido. Nuevas respuestas y nuevas formas de articulación para un proceso 
participativo, interdisciplinario, progresivo e intersectorial. 

Como hemos expuesto, “los conocimientos disciplinares y profesionales del proyecto 
complementado por las ciencias humanas pueden diseñar un proceso temporal y 
participativo junto a un sujeto con nombre y apellido, que autogestiona o cogestiona el 
mejoramiento de su hábitat residencial; con una nueva relación entre profesionales y 
comunidad, de “encuentro de saberes y necesidades”. (Pedro, TLPS) que supere en el 
accionar conjunto, las limitaciones en el conocimiento de las necesidades (habitacionales) y 
la determinación de las prioridades tanto de los habitantes, como de los especialistas, 
fundamentando la fertilidad de su articulación”. 

El resultado será la elaboración de una propuesta de proceso en el cual el producto 
es una consecuencia del proceso co-gestado y co-gestionado junto con la población 
involucrada.  

Desde nuestra concepción y experiencia, y en el marco de respeto por viejos y nuevos 
derechos, ocultados y denegados, apostamos a la formación en situaciones reales 
abordando la articulación disciplinar y profesional con las organizaciones que los propios 
pobladores se dan, para construir, elaborar y desarrollar nuevos modos de servicio 
profesional de arquitectura y hábitat y a otras políticas, que sea capaz de aportar al 
desarrollo de  Programas- proceso de Actuaciones Proyectuales Integrales que permitan un 
avance significativo en las necesidades de las familias  para dar respuesta a una lucha de 
décadas, aun en este difícil contexto de ciudades desiguales y excluyentes. 
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Eixo B: Desarrollos teóricos y de actuación en la producción social del hábitat. 

Resumen: Los veinticinco años de la entrañable red ULACAV constituye una excelente oportunidad             
de encuentro, intercambio y de debate para compartir un conjunto de elementos conceptuales y              
metodológicos, que forman parte de nuestro posicionamiento y del marco político, epistémico e             
interpretativo que sostenemos. La ponencia se centra en aquellos soportes (Im) prescindibles como             
pilares o cuestiones fundamentales desde donde basar y poner en acto los procesos de producción               
social del hábitat - PPSH. En primer lugar, se interpelará sobre la necesidad de proponer la noción de                  
actuación como categoría superadora de la “intervención”; seguidamente se requiere poder cualificar            
a qué tipo de “actuaciones” estamos invocando como imprescindibles (estratégicas, transformativas y            
complejas en el pensar y sobretodo en el hacer). A la vez, que se debe explicitar cuáles son las                   
nociones y supuestos que están implicadas en ella, en torno a cómo entender los escenarios, los                
sujetos y los objetos. Este modo de actuación en los procesos de PSH, y particularmente desde lo                 
colectivo y por el carácter de las disputas en juego por y en el hábitat, requiere de particulares                  
componentes de ser abordados y que desarrollaremos como sus esenciales: la construcción de             
actores colectivos, la función social y ecológica de los bienes habitacionales, la gestión e incidencia               
en políticas públicas (no sólo las habitacionales) y el trabajo asociativo, al menos. Finalmente,              
algunas enseñanzas como aprendizajes y limitaciones de la formación universitaria en este campo             
surgidas en el trípode articulado: docencia, investigación y extensión. 

Palabras clave: Atuaction | procesos | producción | hábitat | formación 

 

Resumo: Vinte e cinco anos da rede ULACAV constituem uma excelente oportunidade de encontro,              
troca e debate para compartilhar um conjunto de elementos conceituais e metodológicos, que fazem              
parte do nosso posicionamento e dos marcos político, epistêmico e interpretativo que defendemos. O              
artigo foca naqueles suportes (In)dispensáveis como pilares ou questões fundamentais a partir das             
quais se fundam e implementam os processos de produção habitat social - PPSH. Em primeiro lugar,                
se questiona a necessidade de propor a noção de desempenho como categoria que ultrapassa a               
“intervenção”. Em seguida, é necessário ser capaz de se qualificar que tipo de "ações" estamos               
invocando como essenciais (estratégicas, transformadoras e complexo no pensar e, acima de tudo,             
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no fazer). Ao mesmo tempo, deve ser explicitado quais são os noções e suposições que estão                
envolvidas nessa intervenção, para se compreender os cenários, os assuntos e os objetos alvos.              
Devido à natureza das disputas em jogo para e no habitat, este modo de ação em processos de                  
PPSH, particularmente de natureza coletiva, requer indivíduos componentes a serem abordados e            
que iremos desenvolver como seus fundamentos: a construção de atores coletivos, a função social e               
ecológica dos ativos habitacionais, a gestão e a incidência nas políticas públicas (não só as               
habitacionais) e no trabalho associativo, pelo menos. Finalmente, alguns ensinamentos como           
aprendizagem e limitações da formação universitária neste campo emergem no tripé articulado:            
ensino, pesquisa e extensão. 

Palavras-chave: Atuação | processos | produção | habitat | formação 

 

Abstract: The twenty-five years of the endearing ULACAV network constitutes an excellent            
opportunity for meeting, exchanging and debating to share a set of conceptual and methodological              
elements, which are part of our positioning and the political, epistemic and interpretive framework that               
we uphold. The presentation focuses on necessary foundations, essential and fundamental from            
where to base and put in motion de PPSH. First, we will question the need to propose the notion of                    
performance as a overcoming category of ‘intervention’, followed it’ll required to be able to qualify the                
type of “performance” we are evoking as essential (strategic, transformative and complex in the              
thinking and above all in the doing). At the same time, it must be made explicit what are the notions                    
and assumptions that are implicated around how to understand the scenarios, the subjects and the               
objects. This way of acting in the processes of PPSH and particularly from a collective perspective the                 
type of disputes at play in and at housing, requires particular components to be addressed and                
developed as essential: the construction of collective actors, social function and ecology of housing              
goods, management and advocacy of public policies (housing) and the associated work. Finally, some              
lessons learned and limitations of the university training in this field in the three articulated areas:                
teaching, research and practice. 

Key words: performance, processes, production, housing, training. 
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(Im) Prescindibles de la Actuación en Procesos de Producción Social del Hábitat  

Elsa Marcela RODRÍGUEZ; Alberto M. TABORDA; Mónica EULA; 
Alejandro MANIACI ; Mónica CAMISASSO 

1. Hacia una actuación transformativa y compleja como superación de la           
“intervención” 

 
Desde el equipo nos venimos cuestionando acerca de la noción de la intervención             

profesional. En este sentido coincidimos con el reconocimiento de la carga conflictiva y             
problemática del concepto que ha expuesto A. Carballeda (2002) Para este autor, la             
intervención puede ser por un lado, sinónimo de intersección, ayuda o cooperación; y por              
otro, intromisión, intrusión, coerción o represión. Cuando una noción tiene una excesiva            
carga de externalidad negativa nos exige su revisión y la posibilidad de innovar             
creativamente en la construcción y uso de categorías más apropiadas. De allí que hemos              
adoptado la noción de actuación en tanto conjunto de actos, prácticas y procesos             
condicionados por interacciones y mediaciones (políticas y sociales). 

La actuación implica asumirse como parte del juego social, entrar intencionada y            
deliberadamente a desenvolverse en la dinámica social del escenario. Es hacer cuerpo y             
poner en acto las reflexiones y cálculos interactivos. La actuación profesional contiene            
ciertos atributos quela cualifican como un modo de pensar y hacer, y que a la misma vez, la                  
tornan en una actuación estratégica y transformativa. 

Toda actuación en lo social desencadena un proceso que parte de identificar y             
desentrañar junto con los sujetos y actores involucrados los problemas parciales o causas             
de un problema social, con la finalidad de reconstruir e interpretar una determinada realidad.              
Ello requiere de la implementación de un conjunto de reflexiones, decisiones y acciones de              
forma intencionada y fundada, con el propósito de generar un conjunto de nuevas             
situaciones superadoras de las anteriores. El carácter transformativo al que aludimos se            
funda en los cambios, mutaciones o alteraciones que los sujetos y actores introducen para              
superar los obstáculos, constreñimientos o limitaciones a las que se enfrentan en el proceso              
de acceso a derechos. 

Desde nuestra perspectiva, la complejidad en los procesos de producción social del            
hábitat supone la consideración de los siguientes aspectos: 
 

● La multidimensionalidad y multiplicidad de dimensiones constitutivas de los         
fenómenos y procesos socio-habitacionales, que no pueden ser analizados o          
abordados de modo aislado, sino que requieren de una interpretación          
interrelacionada y articulada de los componentes que lo forman. Esto lo refuerza            
García (2006) cuando sostiene: esto implica el reconocimiento de la          
multideterminación de los elementos y procesos (García, 2006). Esta perspectiva          
implica la superación de un objeto único o la consideración de un problema como              
aspecto aislado factible de ser abordado de forma independiente como fomenta el            
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enfoque sectorial de base positivista (Barreto, 2015). En tanto que la multiplicidad            
conlleva la definición de diversos objetos de estudio y abordajes. 

 
● La multisectorialidad como una perspectiva exhaustiva de un conjunto de dispositivos           

institucionales que proponen un abordaje integral combinando organismos estatales         
y privados, competencias y líneas programáticas.  

● Lo multitemático implica la combinación y la integración de distintos tipos de            
problemas, sujetos y escalas (comunidad, barrial, área, municipio o comuna, región)           
para su abordaje. 

● La interdisciplina supone la fusión de las diversas disciplinas en una actuación            
unificada donde se comparten objetos, objetivos y mediaciones. El desempeño          
interdisciplinario requiere tal cual lo establece Rosica (2004) de: el compromiso           
mutuo, un emprendimiento conjunto y un repertorio compartido. Esto último          
manifestado en un andamiaje de valores, concepciones, dispositivos, técnicas e          
instrumentos producidos, aplicados, revisados y recreados en los desempeños         
profesionales. 

● Lo multilógico es la combinación y fusión de perspectivas y marcos interpretativos            
diversos, en una nueva construcción más compleja y completa, que las visiones            
particulares de cada sujeto o actor. 

 

Una actuación transformativa supone una resignificación comprensiva de la complejidad          
de problemas / objetos de conocimiento, planteados a la vez, como objetos de             
transformación como se expondrá más adelante. Lo central es el estudio de los problemas              
habitacionales en términos de conflictos, que se expresan en la lucha por la apropiación de               
intereses, espacios y derechos. Los modos en que se dirimen o se hayan resuelto estos               
conflictos, serán la génesis de una multiplicidad de problemas.  

El trabajar con esta categoría – problemas sociohabitacionales- remite a que es la             
misma realidad la que genera problemas, amenazas y oportunidades. El político trabaja con             
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problemas y la población sufre problemas. Es en torno a los problemas en que es posible la                 
participación ciudadana. Ha mediado allí, desde los sujetos, una acción de puesta en             
cuestión “problematización” de las necesidades o carencias, para convertirlas en demandas           
o para desencadenar posibles reivindicaciones. El conflicto y la disputa social están referidos             
a que los actores del juego social lidian y se confrontan por diferentes formas de apropiación                
/ resolución de dichos problemas (Matus, 1981). 

A modo de síntesis, el hábitat es un constructo conformado por un conjunto de              
conceptos que son posibles de desagregar para el análisis y su abordaje en cinco              
componentes (que son a la vez materiales e intangibles), y en las múltiples dimensiones              
transversales a dichos componentes. 

Los componentes contenidos en el constructo hábitat son: 
 

● La tierra y el suelo (nociones diferentes) 
● La urbanización o adecuación de la tierra (producción de suelo) 
● Las edificaciones ( viviendas) e instalaciones internas 
● Los equipamientos y servicios 
● El ambiente 

En tanto desde las dimensiones transversales necesarias de ser tenidas se encuentran: 
 

● Dimensión política  
● Dimensión jurídica 
● Dimensión económica 
● Dimensión socio-cultural 
● Dimensión psicológica 
● Dimensión histórica 
● Dimensión física 
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2. Nociones y características de los procesos de producción social del hábitat –PPSH 
 

Se concibe al hábitat como parte de un sistema complejo que toca en sus múltiples               
interacciones e interrelaciones otros campos del conocimiento y el quehacer humano. En            
tanto, que la gestión del hábitat en su integralidad compleja, resulta fundamental incluir el              
abordaje de tres cuestiones: 1) El derecho a la ciudad, que implica también la construcción               
articulada de un hábitat rural digno; 2) La producción social del hábitat, en especial de la                
vivienda; y 3) La gestión participativa del hábitat. (Ortiz Flores, 2012). 
Desde la perspectiva que se sigue acerca de la producción social del hábitat también resulta               
fundamental resubjetivizar nociones claves como lo son: la concepción de escenario de            
actuación profesional, los sujetos y actores, y los objetos. 

El escenario es el ámbito de actuación delimitado desde las coordenadas de espacio             
y tiempo. Es una construcción simbólica de un límite móvil y difuso, en un entramado de                
relaciones, trayectorias y reglas, que configuran una dinámica socio – institucional. Los            
recortes de la realidad actúan desde lo temporal con su historicidad, desde el espacio social               
o campo específico, y desde una territorialidad microsocial donde se expresan y están             
presentes los elementos del contexto macrosocial. 

Los escenarios pueden ser entendidos como espacios escénicos (Carballeda, 2008);          
las escenas se construyen según las diversas tramas que plantean los actores. Comprende             
el espacio donde se configura el lugar de la acción. Lo que la escena representa. Es además                 
una sucesión de planos coherentes que integran un episodio o acto concreto realizado sin              
interrupción ni desvío. 
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una sucesión de planos coherentes que integran un episodio o acto concreto realizado sin              
interrupción ni desvío. 
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La situación alude al recorte del conjunto de relaciones en un espacio físico y social               
especialmente delimitados. Para Pichón Riviere(1985) el sujeto siempre es sujeto en           
situación; y va a ser su situación contextual, social e histórica lo que lo va condicionar en su                  
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organizaciones con las que se coincide en los propósitos y líneas de acción; pero también               
hay organizaciones poderosas que restringen significativamente mediante presiones,        
resistencias, o elusiones, la posibilidad de concreción de determinadas proyectos          
socio-habitaciones.  

Es clave la reconsideración de los sujetos individuales en su calidad de agentes-             
“agencia”, definida esta última, como la capacidad de provocar los acontecimientos o            
sucesos de la vida. También contemplar los sujetos colectivos como actores. Ambos se los              
reconoce como autónomos, cognoscentes y capaces de transformación. La autonomía del           
sujeto refiere a la auto-orientación dirigida a la satisfacción de los propios intereses,             
responsable de sí mismo y con capacidad de decisión. Es la posibilidad de todo sujeto de                
ejercer cierto control sobre sí mismo y el entorno.  

Giddens entiende la cognoscibilidadcomo (denomina) “racionalización de la acción”         
en tanto monitoreo reflexivo de la conducta que llevan a adelante. Este autor distingue entre               
una conciencia discursiva por la cual los sujetos y actores “piensan la acción” y una               
conciencia práctica a través de los cuales constituyen la acción; aceptando las limitaciones             
de la acción racional por las condiciones no conocidas y por las consecuencias no              
intencionales que se van producir. En tanto Wittgenstein enfatiza que la autoreflexión de la              
cognoscibilidad es limitada. Todos los sujetos somos cognoscentes. 

Sin duda que los aportes de Giddens y Wittgenstein resultan por demás interesante;             
pero también es necesario contemplar que en lo cotidiano los sujetos actúan de modo              
pre-reflexivo. 

Cuando aludimos a la capacidad transformativa de las prácticas significa introducir           
innovaciones, modificaciones, alteraciones en el devenir de los sucesos o acontecimientos.           
Es hacer uso de la acción creativa de los sujetos como capacidad de responder de forma                
innovadora a los problemas o retos que confronta en una situación determinada que lo              
llevan a una revisión de las rutinas y hábitos (Joas H., 1998). 

Un actor, como sujeto colectivo, es todo interlocutor legítimamente reconocido por           
otros actores, que evidencia la capacidad para articular y representar demandas e intereses,             
formular y argumentar propuestas, y construir ámbitos de interlocución y negociación con el             
Estado y con otros actores sociales (Rodríguez y Taborda M, 2009). 

La asunción como actores sociales, desde todo espacio, conlleva la voluntad política            
de injerencia en la resolución de las demandas y en la formación de las políticas públicas,                
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tanto por parte de las organizaciones comunitarias, organismos estatales, organismos no           
gubernamentales o centros académicos de nivel universitario.  

Los objetos tienen un doble carácter son de conocimiento, y a su vez, de              
transformación y acción. Como ya hemos señalado desde el paradigma de la complejidad             
son múltiples, heterogéneos y diversos; y propugnamos una mirada global holística de los             
mismos cuyo desafío epistemológico lo constituye la resolución crucial de que toda reflexión             
teórica tenga conexión con los elementos y situaciones prácticas. Esto supone resolver de             
forma más adecuada los nexos entre los constructos analíticos y las acciones empíricas.             
Wacquant y Bourdieu acentúan a los “hechos sociales” en plural y expresan que son objetos               
de conocimiento dentro de la realidad misma, dado que los seres humanos tornan             
significativo el mundo que los conforma (Bourdieu y Wacquant, 2005). 
 

 
El carácter de lo procesual y lo integral en la PSH 
 

El carácter procesual hace referencia a una sucesión concatenada de momentos           
enlazados entre sí, constituyendo a la actuación profesional en un continum, en un todo con               
sentido. En este hacer se resaltan la sistematicidad y la conectividad entre la reflexividad y la                
acción práctica, en una retroalimentación permanente de ida y vuelta entre ambas            
dimensiones.  

Todo proceso implica actuar en escenarios de interacción y de comunicación, en            
donde se dirimen y disputan situaciones de poder entre diversos sujetos / actores. El              
carácter social del proceso implica la construcción de un vínculo con un otro u otros. La                
interacción nace como la reacción a las acciones de los otros, lo cual supone la dependencia                
o conexión de la acción de un actor respecto a la acción de otro u otros. 

Supone un actuar con previsión reaccionado rápidamente frente a los imprevistos y            
sabiendo actuar desde las limitaciones y los constreñimientos; y sobre todo actuando desde             
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el o los conflictos y tensiones propios de la naturaleza de los procesos sociales (Huerta,               
1994). 

El carácter de lo procesual y lo integral en la PSH implica estar dispuesto a correr                
riesgos aceptando las limitaciones propias y del juego social en el que estamos; donde los               
otros también actúan, despliegan estrategias y producen acontecimientos inesperados.         
Supone aceptar la incertidumbre y que muchas de las situaciones y los factores que están               
operando se encuentran fuera de nuestro alcance. 

Se requiere de flexibilidad, de revisión y retroalimentación continua entre las           
reflexiones, las decisiones y las acciones, constituyendo un todo con sentido. Supone una             
circularidad en el actuar profesional y lo social en general. 

Pero más específicamente cuando nos referimos a la integralidad estamos aludiendo           
a la combinación de las diferentes dimensiones y componentes del hábitat en la             
estructuración de los momentos del proceso, para convertirse en focos metodológicos de            
atención (reflexiones – decisiones – acciones), pudiendo cobrar uno o más componentes y/o             
dimensiones relevancia de modo simultáneo y/o sucesivo. Esta perspectiva propone un salto            
del enfoque secuencial que plantea etapas o fases cerradas en sí mismas , para generar               
nuevos diseños propios de cada proceso que den lugar a la originalidad y la creatividad,que               
capten las riquezas y particularidades presentes y proyectadas para cada escenario. 

La integralidad es explicitar una actuación que salga de la sectorialidad, de las             
políticas o procesos de vivienda tradicional diseñados y ejecutados en torno a los ciclos de               
la obra, para desencadenar procesos multitemáticos contemplando la resolución de diversos           
problemas sociales. Donde también está presente lo intergeneracional, por lo que se debe             
impulsar el involucramiento activo de niñas, niños y jóvenes sin descuidar a los adultos              
mayores (sí están en la población) y los enfoques de género. Todo ello demandara un               
trabajo intersectorial y el relacionamiento con una diversidad de organismos estatales e            
instituciones sociales. 
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3. Los componentes estratégicos y la intencionalidad política en la producción social            
del hábitat  
 

Entre los componentes estratégicos situamos los procesos de fomento y          
consolidación de las organizaciones de bases o comunitarias (OBC). Estas protagonizan           
procesos de acción colectiva al compartir objetivos comunes, estructurar relaciones, tener un            
conjunto de repertorios hacia sus oponentes (los actores antagonistas se definen con las             
particularidades de cada escenario), tanto del mercado como de los Estados u otras             
organizaciones de la sociedad civil. Las OBC comparten cuatro propiedades empíricas           
(Tarrow, 1997): el desafío colectivo, los objetivos comunes, la solidaridad y la interacción             
mantenida.  

La PSH la entendemos también como un proceso socio–político encarado por           
actores de la sociedad civil, que combinan la puesta en práctica de estrategias y recursos,               
para alcanzar de modo deliberado objetivos de construcción de su hábitat, y/o apropiación y              
permanencia en un determinado espacio físico y social, casi siempre en disputa.  

La función social de la propiedadsignifica valorizar como la propiedad de la tierra y la               
vivienda, es decir que todos los bienes habitacionales satisfacen necesidades sociales de            
interés general. Estos bienes están orientados al bienestar y el bien común de un grupo de                
familias o sector de la población. Se reconoce que toda propiedad o bien inmueble tiene: 1)                
un valor de uso, destinado a la protección, el abrigo, al refugio, la privacidad, la identidad, la                 
salud física y mental. En la función social se resalta el valor de uso del conjunto de bienes y                   
servicios habitacionales, siendo éste el valor esencial o más importante para garantizar la             
satisfacción de las necesidades sociales y la plena realización del hábitat como derecho             
humano fundamental. 2) un valor de cambio, siendo mercancías comerciables,que se           
compran y venden en el mercado o submercados . El carácter mercantil de los bienes y                
servicios habitacionales es una forma propia del sistema capitalista pudiendo ser real            
(cuando la efectivización es inmediata o cuando el titular del dominio lo desee) o potencial               
(cuando la posibilidad esta diferida en el tiempo cuando en una organización las familias              
comparten la escritura en nombre del conjunto y el bien lote/vivienda podrá ser comerciable              
al final del proceso). Ningún tipo de política estatal pudo lograr una plena             
desmercantilización;esto esta acabadamente desarrollado por Claus Offe (1988) en su obra           
sobre la Contradicciones del Estado de Bienestar. 

La función social es una condición esencial y distintiva de la PSH que tiene              
implicancias en las regulaciones de estas experiencias, resultando que durante el proceso            
donde prevalece el sentido del valor de uso, para acceder y ejercer los derechos              
habitacionales, hace que estos bienes no se puedan vender, alquilar, ceder o transferir. Es              
por esto que la función social se torna en un principio, que busca equilibrar el ejercicio del                 
derecho a la propiedad privada. El ejercicio de este derecho implica obligaciones de utilizar y               
ocupar de modo pleno la propiedad. 

La función ecológica del hábitat es una urgencia y un requerimiento en la formación              
universitaria y por ende un componente ineludible y constitutivo del hábitat. Esto hace que              
toda población debe contar con saberes y prácticas responsables para la regeneración de             
los daños del entorno por el propio proceso de producción encarado, así como los surgidos               
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como consecuencia de la reproducción material y social de la población. De este modo es               
necesario contemplar la educación ambiental como un proceso de comprensión crítica de            
los problemas ambientales junto al planteo y puesta en práctica de estrategias de             
preservación y recomposición. (Durán, 2016). Es por ello, que el propio proceso debe contar              
con líneas de acción ambiental, tales como: el diseño y uso de tecnologías de tratamiento de                
las aguas grises, la incorporación creciente de energías renovables para la cocción de             
alimentos y la higiene de las familias, el tratamiento paisajístico de cercos/ linderos y              
jardines con la reforestación de especies nativas y la extracción o erradicación de especies              
exóticas, junto la eliminación cuidadosa de los residuos domiciliarios, entre otras. 

Otro componente estratégico será el instituir las condiciones de legalidad en el            
dominio-propiedad de los bienes habitacionales. Esto implicará cuestionar las condiciones          
de “irregularidad, informalidad, o ilegalidad” con los cuales suelen ser connotados estos            
procesos para reconocer el status legal de los derechos y hechos posesorios implicados en              
la PSH. Son categorías –“irregularidad, informalidad o ilegalidad”- de uso frecuentes en los             
ámbitos académicos o en los programas de políticas estatales. Terminan siendo formas de             
etiquetar a la población reproduciendo lógicas de dominación, segregación y exclusión. 

Los derechos y hechos posesorios son parte de los derechos reales en la legislación              
Argentina y en varios países de Latinoamérica. El derecho de dominio tiene dos elementos:              
1) el título, siendo la escritura el instrumento de dominio perfecto; y con igual valor, 2) la                 
posesión. Se la define como las relaciones de poder del sujeto con una cosa, en este caso lo                  
ejercen la organización comunitaria y las familias sobre los bienes y servicios habitacionales.             
Para que se configure la posesión deben concurrir a su vez dos elementos: los hechos               
materiales (el corpus que representa la diversidad de hechos tangibles de uso) y el ánimo de                
dueño como expresión de la intención abierta y pública. El ejercicio de la posesión implica               
ampliar los derechos y los actos posesorios, creando nuevas institucionalidades sobre los            
tipos y características de proyectos y obras en los loteos sociales, como práctica de              
incidencia en las políticas públicas.  

La gestión e incidencia en las políticas públicas (PP). Este componente estratégico            
requiere clarificar previamente una serie de nociones, tales como: 
 

● La reapropiación de lo público. 
● La reapropiación de la política y de hacer política. Dimensión económica 
● La concepción de formación y arreglos de las políticas públicas. 

Lo público ha sido intencionadamente desapropiado y quitado como de injerencia de lo             
societal, cayendo en una suerte de reduccionismo que usa y nombra de modo indistinto lo               
estatal como lo público, y como campo de influencia y de ejercicio de una élite gobernante.  

Para ello es conveniente revisar la riqueza implicada en lo público y en la esfera pública.                
Esta esfera tiene la función de mediar entre el/los Estados y las sociedades, entre el espacio                
de las normas y las regulaciones y el espacio de los intereses y demandas societales. La                
generalización de los intereses es la razón de ser, y la función social propia del ámbito                
público, es la intersección de confluencia y divergencia entre las agendas (la societal amplia              
y heterogénea la estatal restringida y limitante). De allí que es clave expandir los espacios y                
encuentros que fortalezcan “lo público “como acción de publificar los temas (problemas,            
demandas, insatisfacciones y conflictos societales)”. 
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Lo público está ligado a su par opuesto, lo privado, adjudicándole al menos tres               
sentidos. La diferenciación del par público/privado se basa en la distinción entre el ámbito de               
la ciudadanía libre para el tratamiento de los asuntos comunes y el ámbito doméstico donde               
se resuelven las necesidades básicas (Rabotnikof, N., 1993). Los tres sentidos asociados a             
lo público se refieren a: 1) Lo que es de interés o de utilidad común a todos, como colectivo                   
y comunidad versus la utilidad y el interés individual. 2) Lo que es visible, se desarrolla a la                  
luz del día, lo manifiesto versus lo secreto, preservado u oculto. 3) Lo que es de uso común,                  
accesible a todos y abierto versus lo cerrado, que sustrae a la disposición de los otros                
(Rabotnikof, N., 1993). 

La participación de la sociedad en la formación de las políticas públicasimplica un             
proceso de interacción política entre actores múltiples, que configuran un campo de fuerzas             
donde cada uno ocupa posiciones diferenciadas con relación a las bases de poder o al tipo y                 
volumen de capital acumulado por cada uno de ellos. De este modo, la formación de la                
política pública es un proceso continuo y abierto de gestión que se desenvuelve a lo largo                
del tiempo, sin suponer una lógica gestionaría única y convergente de todos los actores              
involucrados (Rodriguez y Taborda M., 2010).  

Esta perspectiva de análisis implica una ruptura con las formas lineales y mecánicas,             
que establecen como compartimentos estancos tres fases, la formulación, la implementación           
y la evaluación, y que no muestran el devenir real de las prácticas de las políticas públicas. 

El involucramiento en la formación de las políticas públicas cobra tres significaciones:  
 

1. Proponer como asunto de influencia / injerencia en qué medida las políticas            
habitacionales se refieren o abordan los asuntos de interés general, si se propicia la              
restauración de la naturaleza pública de las políticas y cuál es la relación con los               
diferentes grupos de interés/actores, con sus demandas y con sus utilidades; con            
esta orientación uno se podría preguntar cuál es el nivel de capturación de los              
intereses corporativos. El conocimiento diferencial por parte de los diferentes actores           
involucrados, en particular, por la complejidad de las tramitaciones en la           
gestión–postulación y en el acceso en general a las respuestas habitacionales.           
Existe una reformulación de la idea de generalidad o de interés general, hoy se              
plantea una generalidad de multiplicación, por tener en consideración las múltiples           
situaciones, mediante el reconocimiento de todas las singularidades sociales, una          
inmersión radical en el mundo de las particularidades; caracterizado por las           
particularidades de los individuos concretos “abordaje de los hechos o situaciones           
concretas” “que no olvida a nadie, que se interesa por los problemas de todos”.  

2. Valorar el carácter manifiesto, abierto y de amplia circulación de la información y de              
los principales acontecimientos en torno a las políticas públicas de hábitat y de otras              
temáticas. Esto hace referencia a la disponibilidad de información y apropiación de            
los contenidos de los mensajes por parte de los actores centrales para una política              
pública, y para la población en general. 

3. Reconocer el sentido del uso de los recursos públicos, dado que toda intervención de              
política implica recaudaciones fiscales, presupuestación, asignación de inversiones y         
definición del destino de los recursos públicos, ello compromete en toda decisión un             
costo de oportunidad y un costo operacional. 
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política pública es un proceso continuo y abierto de gestión que se desenvuelve a lo largo                
del tiempo, sin suponer una lógica gestionaría única y convergente de todos los actores              
involucrados (Rodriguez y Taborda M., 2010).  

Esta perspectiva de análisis implica una ruptura con las formas lineales y mecánicas,             
que establecen como compartimentos estancos tres fases, la formulación, la implementación           
y la evaluación, y que no muestran el devenir real de las prácticas de las políticas públicas. 

El involucramiento en la formación de las políticas públicas cobra tres significaciones:  
 

1. Proponer como asunto de influencia / injerencia en qué medida las políticas            
habitacionales se refieren o abordan los asuntos de interés general, si se propicia la              
restauración de la naturaleza pública de las políticas y cuál es la relación con los               
diferentes grupos de interés/actores, con sus demandas y con sus utilidades; con            
esta orientación uno se podría preguntar cuál es el nivel de capturación de los              
intereses corporativos. El conocimiento diferencial por parte de los diferentes actores           
involucrados, en particular, por la complejidad de las tramitaciones en la           
gestión–postulación y en el acceso en general a las respuestas habitacionales.           
Existe una reformulación de la idea de generalidad o de interés general, hoy se              
plantea una generalidad de multiplicación, por tener en consideración las múltiples           
situaciones, mediante el reconocimiento de todas las singularidades sociales, una          
inmersión radical en el mundo de las particularidades; caracterizado por las           
particularidades de los individuos concretos “abordaje de los hechos o situaciones           
concretas” “que no olvida a nadie, que se interesa por los problemas de todos”.  

2. Valorar el carácter manifiesto, abierto y de amplia circulación de la información y de              
los principales acontecimientos en torno a las políticas públicas de hábitat y de otras              
temáticas. Esto hace referencia a la disponibilidad de información y apropiación de            
los contenidos de los mensajes por parte de los actores centrales para una política              
pública, y para la población en general. 

3. Reconocer el sentido del uso de los recursos públicos, dado que toda intervención de              
política implica recaudaciones fiscales, presupuestación, asignación de inversiones y         
definición del destino de los recursos públicos, ello compromete en toda decisión un             
costo de oportunidad y un costo operacional. 
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En la reapropiación de la política vale preguntarse por la urgente necesidad de             
politización de los procesos y prácticas. La clave es destruir los mitos y prejuicios que               
ocultan el ejercicio del poder y la perpetuación de la dominación, desenterrar el inconsciente              
social alojado en las instituciones en el imaginario societal y en nosotros mismos.  
 

Es un retorno a validar la necesidad de construir poder, de hacer política que implica               
tomar partido en términos de posicionamiento, poniendo en juego valores, principios,           
objetivos y estrategias; no en el sentido simplificador de afiliación partidaria o acción             
electoral. Es tener posición tomada y ejercida, en las disputas y luchas del campo en que se                 
desempeña, cuyas jerarquías e intereses son continuamente disputadas. 

Esta resignificación del hacer política comprende:  
 

● La actuación como parte de la dinámica agonal (de lucha o combate) en relación con               
los conflictos, las alianzas, posiciones y reparto del poder. 

● Las disputas por las modificaciones de las reglas de juego del sistema, para crear e               
instituir nuevas reglas que introduzcan políticas de reconocimiento y de          
redistribución.  

● La reinvención de nuevos contenidos, nuevas alianzas, valores e intereses.  
● El alcance y las significaciones de las transformaciones de la vida política            

introduciendo hitos de equidad social para revertir desigualdades y propiciar          
reconocimientos y repartos de los bienes y beneficios públicos, que comprometan en            
particular a los de carácter patrimonial (como son los habitacionales), tanto de uso /              
disfrute colectivo y privado (ambiente, agua, equipamientos, infraestructuras, etc.) 
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4. Los aprendizajes y las limitaciones en la formación universitaria 
 

La formación universitaria requiere disponer de una lectura contextual y coyuntural           
para irse situando tanto en los análisis como en las herramientas y estrategias que se               
proponen. Sin dudas estamos ante un contexto de renovado auge del dominio del             
neoliberalismo convirtiéndose en una verdad única, autoritaria y excluyente (Pradilla Cobos,           
2013). Los impactos negativos se fueron agudizando con la privatización de lo público, las              
infraestructuras, los servicios y los ámbitos públicos. La desregulación quitó a los Estados y              
particularmente a los gobiernos locales, los reducidos instrumentos de intervención sobre el            
territorio; la planeación en general y la territorial perdió legitimidad ante el libre juego del               
mercado como supuesto mecanismo para lograr los equilibrios económico-sociales y su           
correlato la desregulación, declinando o extinguiéndose como instrumentos de anticipación          
del futuro de intervención estatal sobre la sociedad y el territorio. La teoría y la ideología                
volvieron a dar prioridad en el análisis a lo económico, en lugar de lo político y los                 
movimientos sociales; el individualismo ganó terreno en todos los ámbitos de la vida social,              
introduciendo en los discursos mitos ideológicos tales como la “ciudad global”, la            
“globalización”, la “competitividad”, la “conectividad”, y el “tiempo real”. 

La formación universitaria tiene que generar motivaciones e interés colectivo de           
incidir sobre sectores de la realidad para transformarla, desde experiencias de           
empoderamiento de los sujetos/actores involucrados, donde los actores disputan y acumulan           



281

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
4. Los aprendizajes y las limitaciones en la formación universitaria 
 

La formación universitaria requiere disponer de una lectura contextual y coyuntural           
para irse situando tanto en los análisis como en las herramientas y estrategias que se               
proponen. Sin dudas estamos ante un contexto de renovado auge del dominio del             
neoliberalismo convirtiéndose en una verdad única, autoritaria y excluyente (Pradilla Cobos,           
2013). Los impactos negativos se fueron agudizando con la privatización de lo público, las              
infraestructuras, los servicios y los ámbitos públicos. La desregulación quitó a los Estados y              
particularmente a los gobiernos locales, los reducidos instrumentos de intervención sobre el            
territorio; la planeación en general y la territorial perdió legitimidad ante el libre juego del               
mercado como supuesto mecanismo para lograr los equilibrios económico-sociales y su           
correlato la desregulación, declinando o extinguiéndose como instrumentos de anticipación          
del futuro de intervención estatal sobre la sociedad y el territorio. La teoría y la ideología                
volvieron a dar prioridad en el análisis a lo económico, en lugar de lo político y los                 
movimientos sociales; el individualismo ganó terreno en todos los ámbitos de la vida social,              
introduciendo en los discursos mitos ideológicos tales como la “ciudad global”, la            
“globalización”, la “competitividad”, la “conectividad”, y el “tiempo real”. 

La formación universitaria tiene que generar motivaciones e interés colectivo de           
incidir sobre sectores de la realidad para transformarla, desde experiencias de           
empoderamiento de los sujetos/actores involucrados, donde los actores disputan y acumulan           

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

(con avances y retrocesos) hacia un modelo de gestión que potencia la relación entre              
Estado y la sociedad civil en forma de paridad aproximada. Este horizonte demanda el              
trayecto necesario de la formación, la reflexión colectiva, la investigación, la denuncia            
pública y la acción, en una praxis permanente.  
 

La concepción de sujetos sociales que sostenemos implica también una ruptura con            
la visión mecanicista de la sociedad, que niega el rol del sujeto en la transformación social,                
reduciendo los cambios superestructurales a reflejos de los cambios materiales, ubicando el            
papel de las profesiones en la función de control social de los pobres para mantener las                
condiciones de reproducción capitalista de la sociedad. 

No se lo ve al sujeto a través de la enfermedad, del problema, sino como un sujeto                 
en relación, en proceso. Ello supone desechar los indicadores estáticos, tenemos que            
construir indicadores de proceso, indicadores de red, mapas de relaciones. (De Paula            
Faleiros, 2003). 

En la actuación de redes, el profesional no se ve ni impotente ni omnipotente, sino               
como sujeto inserto en las relaciones sociales para fortalecer, a partir de las cuestiones              
históricas del sujeto y de sus relaciones particulares, las relaciones de estos mismos sujetos              
para la ampliación de su poder, su saber, y de sus capitales. Se trata de una teoría                 
relacional del poder, de una teoría relacional de construcción de la trayectoria (De Paula              
Faleiros, 2003) 

Entre las limitaciones que debemos enfrentar como desafíos en los procesos de            
enseñanza-aprendizaje, es posible señalar las siguientes: 

 
● En el análisis de los problemas habitacionales es frecuente la dificultad de vincular             

los componentes del hábitat (suelo, adecuación, equipamientos, etc.) con las          
dimensiones transversales (económicas, políticas, culturales, físicas, psicológicas,       
entre otras). Es decir, se refleja un habitus científico deficitario en la construcción             
relacional y holística del pensamiento, y a su vez, en la elaboración de reflexiones              
teóricas a partir de la propia empiria. Esta situación lleva a que en no pocas               
oportunidades se desaproveche la riqueza y la potencialidad de los procesos           
sociales en los que está inmerso. 

● El planteo incorrecto de los problemas o conflictos socio-habitacionales.         
Generalmente hay una tendencia a formularlos en términos de ausencia o carencia            
de un tipo de satisfactor o respuesta predeterminada para enfrentar eses           
constreñimiento o brecha. 

● La identificación de la multidimensionalidad de los problemas y su conectividad           
relacional no pudiendo elaborar esquemas o sistemas explicativos causales abiertos          
y múltiples. Este tipo de producciones deben ser el resultado de ámbitos            
participativos de co-diseño implementando diferentes dispositivos. 

● El carácter transformativo de las propuestas de actuación profesional de los equipos.            
Generalmente en la formulación de los objetivos se elaboran en términos de            
mediaciones (los cómo, lo qué se va hacer, etc.); estando ausentes los horizontes de              
cambios o las situaciones superadoras que se pretenden alcanzar de los problemas            
parciales seleccionados para su abordaje. También se suma la incomplitud de las            
mediaciones propuestas. Se pierde la integralidad, el abordaje multitemático, la          
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intersectorialidad (combinando políticas publicas diversas). Esta limitación puede ser         
muy nociva en procesos socio-habitacionales que son prolongados en el tiempo y en             
contextos de restricciones de las políticas públicas. Esto demanda la creatividad y la             
innovación para abordar otros problemas parciales priorizados por la población,          
cuyos logros parciales contribuirán a la sostenibilidad, autoconfianza y satisfacción          
con el proceso social en curso. 

● El desarrollo en la formación universitaria de competencias y habilidades estratégico-           
políticas. Esto implica potenciar la apropiación y el desarrollo de capacidades de            
gestión y negociación política de los cursantes. Así como, incorporar la cultura de la              
evaluación como proceso y con momentos específicos: desde la valoración de las            
viabilidades (política, institucional, técnico –profesional, económico- financiera,       
jurídicay socio –cultural), en la calidad de los diseños, la reconstrucción parcial del             
proceso estimando resultados e impactos (lectura de escenario, objetivos,         
mediaciones y cambios), entre otras prácticas recomendables.  

La asunción de un marco epistémico integrador de la complejidad se funda en el              
entendimiento intersubjetivista y en el diálogo de saberes como conversaciones entre           
iguales, sin jerarquías, donde se reconoce la interdependencia entre todos los saberes y el              
desafío al poder de lo instituido al poner en práctica esa construcción entre             
comunidadesculturales (Boaventura de Sousa Santos 2002). El interés es desencadenar          
una praxis colectiva con una sinergia procesual de situaciones superadoras de cambio            
(resultados e impactos) de las actuaciones transformativas, lo estratégico en los actos            
(Rodríguez y Otros, 2017).  
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La Producción y gestión social del hábitat sustentable, la arquitectura y el diseño 
participativo y el reto ante su enseñanza. 

Gustavo Romero Fernández  

 

Eixo B: Evolución teórica y acción en la producción social del hábitat. 

Resumen: En el mundo de lo que llamamos “lo urbano-arquitectónico” se han suscitado fenómenos 
contemporáneos que lo afectan y lo determinan. En el ámbito de la arquitectura profesional, fue 
después de la Primera Guerra Mundial cuando se consolidó en Europa un interés por la ciudad y  la  
vivienda,  plasmado  en  la  propuesta  del  llamado  Movimiento  Moderno  (MM).  Las propuestas para 
hacer arquitectura y ciudad del MM llegaron a ser muy influyentes en todo el mundo, de manera que 
presentar una alternativa a los problemas contemporáneos en la producción de arquitectura y ciudad 
implica de una u otra manera comenzar por una crítica de los supuestos del MM como origen del 
paradigma dominante. Frente a los problemas de la desigualdad, la opresión, la pobreza y el 
colonialismo – consecuencias del desarrollo industrial, capitalista y socialista -–  surgió una visión crítica 
sobre el hacer y el pensar de lo lo urbano arquitectónico, que ha venido luchando contra las 
ideasominantes tanto socialmente, como en el gremio y la enseñanza. .Para plantearse  el “repensar 
el hábitat”, es  necesario el concepto la Construcción Social de lo Espacial Habitable (CSEH)2, derivada 
de la tesis de que todo ser humano tiene una percepción y un conocimiento de aquello que llamamos 
“la arquitectura edificatoria”. La premisa de que lo espacial habitable es una construcción social revela 
el carácter histórico de lo espacial. Todo ello a partir de procesos en los cuales varios actores sociales 
son requeridos para poder activar, desarrollar, participar y llevar a fin el objetivo   de tener una 
espacialidad construida y habitada.  Por otra lado, existen diferentes tipos de arquitectura. Para 
simplificar y aclarar provisionalmente es posible encontrar dos categorías: por un lado la arquitectura, 
vernácula, cotidiana , doméstica etc que ha sido construida por las comunidades en todo el mundo a 
través de espacialidades, formalizaciones y low-tec, Y la ARQUITECTURA” (con mayúscula, como les 
gusta escribirla a sus ideólogos), la de los dioses, reyes y emperadores; la de las grandes burguesías, 
el poder y el dinero. Se da entonces el surgimiento, en los años 60s del siglo pasado, de posturas 
teórico prácticas desde los saberes profesionales para poderse vincular a las demandas sociales de 
vivienda principalmente. Esto es lo que se ha denominado la arquitectura y diseño participativos.   El 
correcto abordaje de un problema arquitectónico sólo puede hacerse mediante el ejercicio del 
pensamiento  crítico  y  complejo.  La  participación  es  un  fenómeno  epistémico-político  que implica 
el derecho de las personas a intervenir decisivamente en la configuración del entorno habitable –tanto 
de orden material como simbólico- cultural– que les compete. La arquitectura participativa, como la 
entendemos aquí, es una arquitectura profesional, que requiere una formación universitaria integral e 
inter, multi o mejor transdisciplinar. Su enseñanza está dominada por la ideología de la gran 
arquitectura, del papel del diseño como eje casi único. Existen prácticas alternativas y minoritarias como 
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el llamado diseño participativo sustentable, se requiere una mayor discusión teórica y conocer las 
practicas alternativas  se requiere una mayor discusión teórica y conocer las practicas alternativas. 

 

Resumo: No mundo do que chamamos de 'urbanos-arquitetônicos', surgiram fenômenos 
contemporâneos que os afetam e determinam. No campo da arquitetura profissional, foi depois da 
Primeira Guerra Mundial que o interesse pela cidade e pela habitação foi consolidado na Europa, 
incorporado na proposta do chamado Movimento Moderno (MM). As propostas para tornar a arquitetura 
e a cidade da GM tornaram-se muito influentes em todo o mundo, de modo que apresentar uma 
alternativa aos problemas contemporâneos na produção de arquitetura e cidade implica, de uma forma 
ou outra, começar com uma crítica dos pressupostos da arquitetura. MM como a origem do paradigma 
dominante. Diante dos problemas de desigualdade, opressão, pobreza e colonialismo - conseqüências 
do desenvolvimento industrial, capitalista e socialista - surgiu uma visão crítica sobre o fazer e o pensar 
do urbano arquitetônico, que tem lutado contra as idéias dominantes tanto socialmente quanto na guilda 
e no ensino. Para considerar o “repensar o habitat”, é necessário o conceito, a Construção Social do 
Espaço Habitável (CSEH) 2, derivada da tese de que todo ser humano tem uma percepção e um 
conhecimento do que chamamos 'A arquitetura do edifício'. A premissa de que o espaço habitável é 
uma construção social revela o caráter histórico do espaço. Tudo isso com base em processos nos 
quais vários atores sociais são obrigados a ativar, desenvolver, participar e realizar o objetivo de ter 
uma espacialidade construída e habitada. Por outro lado, existem diferentes tipos de arquitetura. Para 
simplificar e esclarecer provisoriamente, é possível encontrar duas categorias: por um lado, a 
arquitetura, o vernáculo, o diário, o doméstico etc. que foi construído pelas comunidades em todo o 
mundo através de espacialidades, formalizações e arquitetura de baixa tecnologia ”. A ARQUITETURA, 
como eles gostam de escrevê-lo para seus ideólogos), dos deuses, reis e imperadores; a da grande 
burguesia, poder e dinheiro. Há, então, o surgimento, nos anos 60 do século passado, de posições 
teóricas práticas a partir do conhecimento profissional para poder estar vinculado, principalmente, às 
demandas de habitação social. Isto é o que tem sido chamado de arquitetura e design participativo. A 
abordagem correta de um problema arquitetural só pode ser feita através do exercício do pensamento 
crítico e complexo. A participação é um fenômeno epistêmico-político que implica o direito das pessoas 
de intervir decisivamente na configuração do ambiente habitável - tanto de ordem material como 
simbólico-cultural - que lhes corresponde. A arquitetura participativa, como a entendemos aqui, é uma 
arquitetura profissional, que requer uma formação universitária abrangente e inter, multi ou melhor 
transdisciplinar. Seu ensino é dominado pela ideologia da grande arquitetura, o papel do design como 
um eixo quase único. Existem práticas alternativas e minoritárias, como o chamado desenho 
participativo sustentável, uma maior discussão teórica é necessária e conhecer as práticas alternativas 
requer uma maior discussão teórica e conhecer as práticas alternativas. 

 

Abstract: In the world of what we call 'urban-architectural' contemporary phenomena have arisen that 
affect and determine it. In the field of professional architecture, it was after World War I that an interest 
in the city and housing was consolidated in Europe, embodied in the proposal of the so-called Modern 
Movement (MM). The proposals to make architecture and city of the GM became very influential 
throughout the world, so that presenting an alternative to contemporary problems in the production of 
architecture and city implies in one way or another starting with a critique of the assumptions of the MM 
as the origin of the dominant paradigm. Faced with the problems of inequality, oppression, poverty and 
colonialism - consequences of industrial, capitalist and socialist development - a critical vision emerged 
about the doing and thinking of the architectural urban, which has been fighting against the dominant 
ideas both socially, as in the guild and teaching. To consider the “rethink the habitat”, the concept Social 
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Construction of the Space is necessary (CSEH) 2, derived from the thesis that every human being has 
a perception and knowledge of what we call 'The building architecture'. The premise that the habitable 
space is a social construction reveals the historical character of the space. All this based on processes 
in which several social actors are required to be able to activate, develop, participate and carry out the 
goal of having a built and inhabited spatiality. On the other hand, there are different types of architecture. 
To simplify and clarify provisionally it is possible to find two categories: on the one hand the architecture, 
vernacular, daily, domestic etc. that has been built by communities throughout the world through 
spatialities, formalizations and low-tech, And the ARCHITECTURE ”(capitalized , as they like to write it 
to their ideologues), that of the gods, kings and emperors; that of the big bourgeoisie, power and money. 
There is then the emergence, in the 60s of the last century, of practical theoretical positions from 
professional knowledge to be able to be linked mainly to social housing demands. This is what has been 
called participatory architecture and design. The correct approach to an architectural problem can only 
be done through the exercise of critical and complex thinking. Participation is an epistemic-political 
phenomenon that implies the right of people to intervene decisively in the configuration of the habitable 
environment - both of a material and symbolic-cultural order - that corresponds to them. Participatory 
architecture, as we understand it here, is a professional architecture, which requires a comprehensive 
and inter, multi or better transdisciplinary university education. His teaching is dominated by the ideology 
of great architecture, the role of design as an almost unique axis. There are alternative and minority 
practices such as the so-called sustainable participatory design, a greater theoretical discussion is 
required and knowing the alternative practices requires a greater theoretical discussion and knowing 
the alternative practices. 
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La Producción y gestión  social del hábitat sustentable, la arquitectura y  el diseño 
participativo y el reto ante su enseñanza. 

Gustavo Romero Fernández (1)  

 

Introducción 

En el mundo de lo que llamamos “lo urbano-arquitectónico” se han suscitado 
fenómenos contemporáneos que lo afectan y lo determinan. En el ámbito de la arquitectura 
profesional, fue después de la Primera Guerra Mundial cuando se consolidó en Europa un 
interés por la ciudad y la vivienda, plasmado en la propuesta del llamado Movimiento Moderno 
(MM). De inspiración socialista, el MM planteó soluciones que buscaban la igualdad a partir 
de una base racionalista, biologicista y de corte tecnológico, así como de una estética sin 
ornamentación. Los habitantes y los demandantes reales se diluyeron en una concepción 
genérica y abstracta de los seres humanos y de sociedades “sin clases”,ni distinciones, 
haciendo tabula rasa de las diversidades culturales del habitar 

Las propuestas para hacer arquitectura y ciudad del MM llegaron a ser muy influyentes 
en todo el mundo, de manera que presentar una alternativa a los problemas contemporáneos 
en la producción de arquitectura y ciudad implica de una u otra manera comenzar por una 
crítica de los supuestos del MM como origen del paradigma dominante. 

Después de la reconstrucción europea posterior a la Segunda Guerra Mundial, los 
trabajos del Movimiento Moderno empezaron a mostrar problemas y conflictos, frente a los 
cuales aparecieron alguna voces críticas, como las de Bernard Rudofsky, Charles Abrams, 
John Turner, Serge Chermayeff, Giancarlo Di Carlo, Team X y N. John Habraken, entre otros, 
quienes hicieron ver la grave inadecuación de las propuestas del Movimiento Moderno para 
la población demandante, aunque esas propuestas ya habían sido convertidas en políticas 
oficiales en las potencias emergentes y, con peores resultados, en países de grandes 
diferencias sociales, económicas y culturales, sociedades con mayorías bajo condiciones 
urbano-arquitectónicas precarias. A ultimas fechas el Arq. Danes Jan Gehl famoso por los 
trabajos de propuestas urbanas con ingredientes participativos ha dicho “que si hubieramos  
dedicado a un grupo a construir uan propuesta malas intenciones para las ciudades, 
dificilmente se había logrado con la eficacia de la propuesta del M, moderno, que diriamos 
que es el epitafio del mismo.”1   

Frente a los problemas de la desigualdad, la opresión, la pobreza y el colonialismo –
consecuencias del desarrollo industrial, capitalista y socialista -–  surgió una visión crítica 
sobre el hacer y el pensar de lo lo urbano arquitectónico, que ha venido luchando contra las 
ideas dominantes tanto socialmente, como en el gremio y la enseñanza. . Se hizo ver así las 
limitaciones del pensamiento y las concepciones estético formalista sobre las ciudades pero 
paradójicamente la arquitectura quedo fuera de crítica y es más acentuó sus dimensiones  y 

                                                
1 Romero G. Salceda J, Hernandez J. Castañeda U.  Diseño Participativo: de la crítica a la praxis. En visiones del 
HABITAT enAmérica Latina, Edit. REVERTE, España 2018. 
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enajenaciones estilísticas y casi nula reflexión sobre su hacer, especialmente en el campo de 
la llamada vivienda social masiva. 

Para plantearse  el “repensar el hábitat”, es  necesario el concepto  Construcción Social 
de lo Espacial la Construcción Social de lo Espacial Habitable (CSEH)2, derivada de la tesis 
de que todo ser humano tiene una percepción y un conocimiento de aquello que llamamos “la 
arquitectura edificatoria”. Para Heidegger, somos seres en el mundo3; esta condición 
intramundana es siempre espacial, pues el espacio es una noción abstracta derivada de las 
nociones más concretar de sitio, lugar, terreno o territorio. Surge entonces un problema 
epistémico: ¿Cómo conocemos, vivimos, manejamos, percibimos y valoramos los individuos 
y grupos humanos la espacialidad en lo espacial (valga la expresión), es decir, en la 
materialidad y dimensión de la misma? ¿Cómo, al actuar en lo espacial, son transformados 
los sujetos en sus relaciones, percibiendo y dando lugar a nuevas espacialidades? Tanto la 
compleja relación recursiva entre los sujetos y los objetos y la espacialidad, así como la esfera 
antropológica que de ella deriva, constituyen lo que hemos denominado la CSEH, categoría 
que incorpora e incluye lo urbano-arquitectónico. 

La premisa de que lo espacial habitable es una construcción social revela el carácter 
histórico de lo espacial. En los procesos de construcción social de la realidad hay narrativas 
simbólicas dominantes que tienen el propósito de sustentar y apoyar a los estratos sociales 
constituidos en centros de poder, entendiendo este último, para efectos de esta reflexión, 
como el interés de las élites4.  El reconocimiento de la naturaleza histórico-social de las 
narrativas hegemónicas en torno a lo espacial-habitable conlleva la conciencia de su 
reversibilidad, a la luz de la indeterminación como elemento complejo de lo real. La CSEH 
connota así un potencial emancipador que implica una postura política y una visión de la 
producción de lo urbano-arquitectónico como terreno democratizable. 

1. EL PROCESO HISTÓRICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LO ESPACIAL HABITABLE 

Los seres humanos, grupos y sociedades, se han visto en la necesidad de construir  sus 
ideas de habitar, así  como  las formas que se fueron generando en un proceso recursivo de 
“producto - producente”. Es decir dichas formas, espacialidades contenedoras y objetos 
resultantes, despúes de ser construidos y habitados se convierten en producentes y van a 
influir, determinar, establecer o controvertir nuevos productos genéricos o similares. Todo ello 
a partir de procesos en los cuales varios actores sociales son requeridos para poder activar, 
desarrollar, participar y llevar a fin el objetivo  de tener una espacialidad construida y habitada. 
Un punto clave es entender el papel que tienen dichos actores en la producción de lo 
“arquitectónico”: demandantes, técnicos, profesionales; agentes estatales: legislativos, 
judiciales, gobiernos; financieros, productores diversos, mano de obra y ese ente evanescente 
impreciso pero muy real llamado “la opinión pública. Todos ellos tienen diferentes visiones, 

                                                
2 Romero, Gustavo, Participación, Hábitat y Vivienda, ensayo para la Maestría, México, México, Facultad de 
Arquitectura, UNAM, 2012. 
3 Heidegger, Martin, Ser y tiempo, Ed. Trotta, 2016,  España. 
4 Izquierdo, Fernando y Kemou, Athina, Sociología del Poder en Mundo Árabe, en Izquierdo, Fernando (ed.), 
Poder y Regímenes en el Mundo Árabe Contemporáneo, Ed. Fundación CIDOB, España, 2009, pág. 20. Los 
autores principian su ensayo con una interesante reflexión sobre el poder en todas las sociedades; ese apartado 
es el que citamos aquí. 
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intereses y posturas, y participan de una manera u otra -con fuerzas asimétricas- en las fases 
decisorias, algunos de esos agentes tratan de ignorar o excluir a otros. 

La llamada arquitectura edificatoria -es decir los edificios o conjuntos de ellos- no se 
hacen aislados: tienen necesariamente un entorno ya sea natural o de aldeas, pueblos y 
ciudades, formando parte de esos sistemas mediante una serie de relaciones diversas y 
complejas con dicho entorno. ¿Cómo  pensar y entender las ciudades contemporáneas? 
¿Cómo podemos expresar las diferentes situaciones que se viven en las ciudades 
actualmente, en la mayor parte del mundo y en especial en Latinoamérica? En primera 
instancia se pueden distinguir  tres grupos: quienes pueden vivir la ciudad en plenitud porque 
tienen todos los elementos para hacerlo; quienes lo hacen a medias ( la llamada clase media), 
teniendo condiciones  limitadas para tomar decisiones sobre su hábitat, el cual padecen y  
experimentan; las grandes mayorías que se encuentran con múltiples problemas y pocos 
recursos para poder gozar de todas las posibilidades de la vida moderna, pero luchan contra 
ello y tienen que hacerlo en gran medida por ellos mismos. Esta no es tanto una división clara, 
sino un espectro complejo, variado y mezclado pero quizá relativamente útil para acercarnos 
más al entendimiento de  las ciudades en sus múltiples complejidades, relaciones, situaciones 
y mediaciones, sin llegar a una definición precisa; como una película, esta realidad se mueve, 
se va transformando en lo que será, y será eso en gran parte por lo que fue,  lo que es y lo 
que  deviene. 

La arquitectura es hábitat construido por seres humanos, y su característica 
fundamental son las formas, las espacialidades construidas, sus percepciones o rasgos 
estéticos y las tecnologías utilizadas. Por lo general el objeto arquitectónico se entiende y 
valora como objeto virtual,  es decir no sabemos ni comprendemos todo lo que yace en su 
proceso de producción, en su complejidad, en sus determinaciones; empezamos a creer que 
lo único válido es su condición material. 

Por otra lado, existen diferentes tipos de arquitectura. Para simplificar y aclarar 
provisionalmente es posible encontrar dos categorías: por un lado la arquitectura, vernácula, 
cotidiana, doméstica, etc que ha sido construida por las comunidades en todo el mundo a 
través de espacialidades, formalizaciones y low-tec; evoluciona poco a poco en el tiempo y 
los  saberes para llevarla a cabo están en las mismas comunidades y se fabrican 
colectivamente  con la ayuda de artesanos; generalmente está muy adecuada a  climas, 
territorios y materiales locales, es decir es una arquitectura “sustentable” y su huella ecológica 
es pequeña y asimilable. 

La otra es la “Gran Arquitectura” (con mayúscula, como les gusta escribirla a sus 
ideólogos), la de los dioses, reyes y emperadores; la de las grandes burguesías, el poder y el 
dinero. Esta visión llega a su culminación en el Renacimiento5 -y por ende en la Modernidad-
, y en ciertos imaginarios sociales representa a toda la arquitectura, la que debería ser, la que 
se toma parametro para su valoración y, confusamente,  su enseñanza. Esta arquitectura 
requiere de grandes habilidades, destrezas y  una expresión estética muy elaborada, 
generalmente de grandes dimensiones. Cumple un papel importante en las sociedades y es 
altamente estimada.  Estas dos arquitecturas generalmente no se tocan o tienen muy poca 
relación. Apartir de la escolarización de la arquitectura profesional en el siglo XVIII en Europa 

                                                
5 Y por ende de la modernidad general y en especifico de la urbano arquitectónica. Ver Ascher F. Nuevo 
Urbanismo. Alianza Editorial. “002) 
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se hereda la idea la gran arquitectura  como la arquitectura, de la necesidad de los saberes 
técnicos y  del diseñador como  artista. 

Desde esta perspectiva surge la noción del arquitecto “creador” de la obra 
arquitectónica, formado profesionalmente y  poseedor de capacidades innatas, semejantes a 
las de los músicos y matemáticos, por ejemplo. Para la “Gran Arquitectura”, los expertos y/o 
profesionales siempre mantenian una relación directa con los demandantes, y eso permitía 
de alguna manera que conocieran de primera mano los requerimientos de la gente;  por lo 
tanto, los resultados, a pesar de las divergencias que pudiera haber entre los actores 
involucrados, estaban cercanos a las realidades. Sin embargo, el s. XX trae consigo la 
demanda de una arquitectura social, la de los equipamientos de educación, salud, 
administración, etc; a la par llega  la arquitectura de vivienda para las grandes masas de 
trabajadores. Aquí, no bostante, las determinaciones y características se establecen por 
actores y circunstancias alejadas o supuestas de los entornos de sus futuros habitantes. La 
idea del arquitecto como diseñador de arquitectura para el bienestar social viene asume que 
esta última está en la posibilidad de brindar a las grandes mayorías condiciones urbano-
arquitectónicas adecuadas. Esto ha generado una gran cantidad de contradicciones y 
frustaciones; desgraciadamente la práctica arquitectónica no puede resolver el problema de 
las desigualdades sociales, y además, la formación ideológica arquitectónica impide en gran 
medida que se pueda trabajar con grupos sociales de lógicas diferentes de producción, 
cultura, patrones del habitar y estética. 

Se da entonces el surgimiento, en los años 60s del siglo pasado, de posturas teórico 
prácticas desde los saberes profesionales para poderse vincular a las demandas sociales de 
vivienda principalmente. Esto es lo que se ha denominado la arquitectura y diseño 
participativos.  El primer eje emerge de  las interrogantes acerca de cómo se pueden entender 
las demandas de estos grupos sociales ( no de necesidades: la arquitectura sólo trabaja  con 
demandas suceptibles de ser producidas), y se plantea la relación dialéctico-participativa con 
todos los involucrados, a partir de  consensos posibles y realistas. Así, la construcción de 
ideas prefigurativas de los objetos y sitios de realiza conjunta, participativa y decisoriamente,  
lo caul permite acercarse a mayores niveles de certeza y rigor para una arquitectura 
“apropiada y apropiable”6 . Este modo de pensar y hacer arquitectura se confronta con la 
resistencia de los profesionales convencionales, quienes desarrollan la percepción de rompe 
su lugar como expertos. 

El correcto abordaje de un problema arquitectónico sólo puede hacerse mediante el 
ejercicio del pensamiento crítico y complejo. La participación es un fenómeno epistémico-
político que implica el derecho de las personas a intervenir decisivamente en la configuración 
del entorno habitable –tanto de orden material como simbólico- cultural– que les compete. 
Esta articulación se daría con otros actores que limitan o propician los procesos de producción 
en sus diferentes dimensiones, en lo que puede verse como un constante encuentro de 
fuerzas y negociaciones: dialéctica. 

La arquitectura es una forma de producción social que permite la materialización de 
los espacios habitables y el hábitat humano. Está determinada histórica, social y 
culturalmente. Puede existir con o sin arquitectos, en tanto que profesionales especializados. 
Sin embargo si consideramos al arquitecto un productor de hábitat, también pueden serlo los 

                                                
6 Frase del Carlos González Lobo, que resume lo que debería  ser el objetivo de un hacer arquitectónico 
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constructores no profesionalizados y sin título universitario, los que desde la visión 
profesionalizante universitaria se llamarían “arquitectos descalzos”, constructores o 
simplemente albañiles. 

En nuestro tiempo, las licenciaturas en arquitectura suelen operar una reducción del 
proceso de producción arquitectónica (que va desde el conocimiento de “la demanda”, es 
decir, de lo que piden quienes la habitarán o la usarán, y quienes la van a producir, hasta su 
proyecto, diseño, construcción, modificaciones, conservación, reciclamiento, evaluación, 
compra-venta, análisis, teoría, docencia, etcétera). Esta reducción, presente en la formación 
profesional universitaria, edita casi todas las actividades de la profesión del arquitecto 
realmente existente para simplificarla en el proyecto; e incluso del proyecto, se opera en los 
hechos una reducción al diseño y más aún, a la representación.  

La arquitectura participativa, como la entendemos aquí, es una arquitectura 
profesional, que requiere una formación universitaria integral e inter, multi o mejor 
transdisciplinar. A los saberes del proyecto, el diseño, la construcción, la arquitectura 
participativa debe sumar, especialmente desde las ciencias sociales como la etnología o la 
psicología social, los saberes que le capaciten para dialogar con las personas involucradas 
en un proceso de producción de arquitectura y ciudad. El arquitecto participativo tiene que 
saber entender interculturalmente el habitar del otro y hacer de él una lectura respetuosa que 
le permita establecer, mediante el diálogo, la demanda, así como participar en un proceso 
colectivo de diseño participativo o de co-diseño y de producción participativa de vivienda y 
hábitat. 

En otras palabras, la arquitectura participativa es la arquitectura profesional, 
transdisciplinar, que permite formar al arquitecto como un sujeto con la actitud y la aptitud para 
participar en producción de hábitat asistida, 

La arquitectura participativa tiene que ser mucho más perceptiva que preceptiva, es 
decir, debe ser capaz de poner atención, escuchar, dialogar, observar, estudiar seriamente el 
habitar de los otros, en lugar de partir de un a priori, casi siempre basado en los gustos 
plásticos o artísticos favoritos de un arquitecto profesional, y menos aún pretender que son 
los otros quienes tienen que adaptarse y aún gustar de ese a priori, so pena de ser vistos 
como incultos, de mal gusto o bárbaros.”7 

La arquitectura no se circunscribe al diseño (preconcepción común del gremio de los 
arquitectos), pero el diseño es indispensable para la realización de sus objetos. La línea de 
investigación “Arquitectura, Diseño, Complejidad y Participación”ADCP8 concibe el diseño 
como una síntesis a partir de las condiciones de producción urbano-arquitectónica que permite 
prefigurar y configurar la propuesta; la inclusión de tales condiciones en este proceso de 
producción es clave para desmontar el presupuesto –uno de tantos que, no obstante su 
escasa fundamentación, influye en las definiciones de la arquitectura– de un experto facultado 
a priori para transformar la realidad con independencia de situaciones concretas, el cual, en 
su versión altruista, puede “mejorar vida de la sociedad”.  

                                                
7 Hernandez Alpizar  Javier. <”notas para doctorado”. Posgrado Arquitectura, Unam.2018 
8 La línea de investigación en proceso de convertirse en Laboratorio de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 
Es una instancia coordinada por el M. Gustavo Romero y el Dr. José Utgar Salceda que articula los diferentes 
niveles de :licenciatura, maestría y doctorado en un trabajo teórico, metodológico y práctico sobre el hacer y ser 
de lo urbano arquitectónico desde la perspectiva de la complejidad y la participación, la democracia y la 
sustentabilidad 
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transdisciplinar, que permite formar al arquitecto como un sujeto con la actitud y la aptitud para 
participar en producción de hábitat asistida, 

La arquitectura participativa tiene que ser mucho más perceptiva que preceptiva, es 
decir, debe ser capaz de poner atención, escuchar, dialogar, observar, estudiar seriamente el 
habitar de los otros, en lugar de partir de un a priori, casi siempre basado en los gustos 
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los otros quienes tienen que adaptarse y aún gustar de ese a priori, so pena de ser vistos 
como incultos, de mal gusto o bárbaros.”7 

La arquitectura no se circunscribe al diseño (preconcepción común del gremio de los 
arquitectos), pero el diseño es indispensable para la realización de sus objetos. La línea de 
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como una síntesis a partir de las condiciones de producción urbano-arquitectónica que permite 
prefigurar y configurar la propuesta; la inclusión de tales condiciones en este proceso de 
producción es clave para desmontar el presupuesto –uno de tantos que, no obstante su 
escasa fundamentación, influye en las definiciones de la arquitectura– de un experto facultado 
a priori para transformar la realidad con independencia de situaciones concretas, el cual, en 
su versión altruista, puede “mejorar vida de la sociedad”.  

                                                
7 Hernandez Alpizar  Javier. <”notas para doctorado”. Posgrado Arquitectura, Unam.2018 
8 La línea de investigación en proceso de convertirse en Laboratorio de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 
Es una instancia coordinada por el M. Gustavo Romero y el Dr. José Utgar Salceda que articula los diferentes 
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Una parte elemental de la narrativa hegemónica sobre lo espacial-habitable ha sido la 
reducción de la arquitectura a su etapa de diseño, sustraída de la totalidad del proceso de la 
producción de hábitat. El diseño se ha elevado a un rango central en la producción 
arquitectónica como acto que la define y, por tanto, define también al arquitecto académica y 
laboralmente. Se trata de un fenómeno de pensamiento simple9 que ratifica el aparato de 
status relacionado directamente con lo que Weber y Pyatok han denominado los formalismos 
esteticista y cientificista, demarcando la sobrevaloración del experto que abstrae la 
multiplicidad y los contextos plurales para “solucionar” problemas sin el contacto necesario 
con las realidades que pretende “intervenir”.10 Esta acepción de diseño arquitectónico es la 
que denominamos Diseño Convencional, establecido de forma paulatina desde la 
profesionalización-escolarización de la arquitectura en el siglo XVII hasta las corrientes 
contemporâneas.11  

El Diseño Participativo es una alternativa al Diseño Convencional, basado en la 
intervención e incidencia de los destinatarios de la materialización del hábitat, a través del 
diálogo horizontal de los actores involucrados, bajo la concepción de la arquitectura como un 
proceso complejo de producción, perspectiva que amplifica la disciplina y considera al diseño 
como un momento del proceso, importante pero no superior ni definitorio.  

¿Cómo conocer la demanda de lo urbano-arquitectónico? Ésta se origina cuando un 
sujeto individual o colectivo requiere una espacialidad material construida y cuenta con los 
recursos para ella ¿Cómo podemos indagar las complejidades características de esa 
demanda? Dichas complejidades exigen ser comprendidas a través de sus incertidumbres y 
determinaciones, así como de los límites contextuales de los demandantes e involucrados –
gobiernos, comunidades, vecinos, entidades financieras, industria de materiales, opinión 
pública, etcétera. No es un problema de “interpretación experta”, sino de la construcción de 
este conocimiento vía la participación plena, consciente e informada de todos los actores en 
una deliberación consensuada. 

                                                
9 Pensamiento simple, en el sentido que señala Morin, Edgar, Los Siete Saberes para la Educación del Futuro, 
Ed. Correo UNESCO, México, 2001, pág. 40. 
10 Pyatok M. Weber. H., Reaprendiendo a Diseñar en Arquitectura, en Rev. Arquitectura Autogobierno No. 1, 
UNAM. 1976. México. 
11 Roth, Leland M., Entender la arquitectura: sus elementos, historia y significado, Ed. Gustavo Gili, España, 
1999. 
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12 Grafico en:  Romero. g. Castañeda u. Hernández j, Salceda j. EL DISEÑO PARTICIPATIVO, de la Teoría a la 
Praxis. En  Martin Manuel, Díaz Vicente.Corrd. “Visiones del HABITAT en América Latina. Participación, 
Autogestion, habitabilidad. Edit REVERTE. Barcelona. 2018 
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El correcto abordaje del problema sólo puede hacerse mediante el ejercicio del 
pensamiento crítico y complejo, puesto que la participación es un fenómeno epistémico-
político que implica el derecho de las personas a intervenir decisoriamente  en la configuración 
del entorno habitable –tanto de orden material como simbólico– que les compete. Esta 
articulación se da con otros actores que limitan o propician los procesos de producción en sus 
diferentes dimensiones, en lo que puede verse como un constante encuentro de fuerzas y 
negociaciones. 

La arquitectura no se circunscribe al diseño (preconcepción común del gremio), pero 
el diseño es indispensable para la realización de sus objetos. ADCP concibe el diseño como 
síntesis de condiciones de producción urbano-arquitectónica que permite prefigurar y 
configurar la propuesta; la inclusión de tales condiciones en este proceso de producción es 
clave para desmontar el presupuesto –uno de tantos que, no obstante su escasa 
fundamentación, influye en las definiciones de la arquitectura– de un experto facultado a priori 
para transformar la realidad con independencia de situaciones concretas, el cual, en su  
versión altruista, puede “mejorar vida de la sociedad”.  

Como consecuencia de las complejidades expuestas, el DP busca una producción 
apropiada y apropiable por la gente, quien participa directa y decisivamente en la prefiguración 
y configuración de la espacialidad edificada en la que la que se desenvolverá. La participación 
es un derecho de los seres humanos en la construcción y producción del hábitat material ya 
presente en los derechos de la vivienda y la ciudad ya consagradas en muchas legislaciones, 
debe esto conocerse y reflexionarse en los ámbitos académicos y profesionales que les 
permita participar adecuadamente en estos procesos sociales tan complejos y diversos. 
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Eixo B: Evolución teórica y acción de la producción social del Hábitat 

 
RESUMEN: 
A partir de una unión entre la ARIES (Agência Recife para Inovação e Estratégia); Fundación Bernard 
Van Leer, UNICAP y LAZO arquitetura e urbanismo, el proyecto fue desarrollado del principio al fin con 
la participación activa de la comunidad local con el objetivo de co-crear la Plaza del Árbol, una Plaza 
temporaria ubicada al lado del COMPAZ del Alto de Santa Terezinha, comunidad en la parte norte del 
Recife. Estas acciones están vinculadas al Proyecto “Primeiro a Infância”, embasado en el Programa 
Urban95 de la Fundación Bernad Van Leer, que tiene como objetivo mejorar la calidad urbana en la 
perspectiva de niños de la primera infancia (0 a 6 años), dentro del entendimiento de que una ciudad 
segura e divertida para los niños es una ciudad buena para todos. El espacio de intervención fue el 
terreno de 600 m², antes vacio, donde será construida la Plaza de los Niños (la plaza definitiva). Las 
directrices del Programa Urban 95 proponen que los espacios sean creados con el máximo de 
interacción con la comunidad local, incentivando la unión entre las personas, sentido de pertenencia y 
cuidado con el espacio. Fue en este escenario que la Plaza del Árbol “temporaria” fue idealizada, co-
creada por todos dentro de un proceso de Urbanismo táctico. Luego, durante el mes de mayo hubo 
momentos de escucha y creación colaborativa de la Plaza del Árbol, y en el mes de junio ocurrieron las 
oficinas presenciales de montaje del espacio junto a los niños y sus cuidadores. Fue un proceso intenso 
y el resultado del Plaza del Árbol (temporaria) sirvieron de base conceptual para el proyecto executivo 
de la futura plaza definitiva que está siendo desarrollado, manteniendo incluso algunos mobiliarios y la 
topografía lúdica que fueron muy bien recibidos por los niños y adultos que hoy frecuentan el espacio. 
 
Palabras clave. urbanismo táctico | infancia | espacio público | plaza | comunidad 
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RESUMO: 
Fruto de uma parceria entre a ARIES (Agência Recife para Inovação e Estratégia); Fundação Bernard 
Van Leer, UNICAP e LAZO arquitetura e urbanismo, o projeto foi desenvolvido do começo ao fim com 
participação ativa da comunidade local com o objetivo de co-criar a Praça da Árvore, uma Praça 
temporária localizada ao lado do COMPAZ do Alto de Santa Terezinha, comunidade da zona norte do 
Recife. Estas ações estão vinculadas ao Projeto Primeiro a Infância, baseado no Programa Urban95 
da Fundação Bernard Van Leer, que tem como objetivo a melhoria da qualidade urbana voltada para a 
perspectiva das crianças da primeira infância (0 a 6 anos), dentro do entendimento de que uma cidade 
segura e lúdica para as crianças é uma cidade boa para todos. O espaço de trabalho foi o terreno de 
600 m², antes vazio, onde será construída a Praça das Crianças. Esta Praça está tendo seu projeto 
executivo desenvolvido, para que até o fim de 2019 se iniciem as obras. Mas, as diretrizes do programa 
Urban 95 sugerem que os espaços sejam criados com o máximo de interação com a comunidade local, 
incentivando a união entre as pessoas, senso de pertencimento e cuidado com o espaço. Foi neste 
cenário que a Praça da Árvore “temporária” foi idealizada, co-criada por todos dentro de um processo 
de Urbanismo Tático. Então, durante o mês de maio houve o momento de escuta e criação conjunta 
da “Praça dos Sonhos”; e no mês de junho ocorreram as oficinas presenciais de montagem do espaço 
junto com as crianças e seus cuidadores. Foi um processo intenso e o resultado da Praça da Árvore 
(temporária) serviram de base conceitual para o projeto executivo da Praça definitiva, mantendo-se 
inclusive alguns mobiliários e topografia lúdica que foram muito bem recebidos pelas crianças e adultos 
que hoje frequentam o espaço. 
 
Palavras chave. urbanismo tático | infância | espaço público | praça | comunidade 
 
ABSTRACT: 
From a partnership between ARIES (Recife Agency for Innovation and Strategy); Bernard Van Leer 
Foundation, UNICAP and LAZO architecture and urban design, the project have been developed since 
the beginning with active participation of the local community with the purpose to co-create the Tree 
Square, a temporary square located near from COMPAZ of Alto de Santa Terezinha, a community in 
the north zone of Recife. Those actions are linked to the “First Childhood” Project, based on Urban95 
Program of Bernard Van Leer Foundation, that has the purpose to improve the urban quality in the 
perspective of the first childhood (0 to 6 years old kids), with the logic that a safe and playful city to kids 
will be a good city for everybody. The guidelines of Urban 95 program suggests that every space has to 
be designed and constructed with the maximum interaction with the local community, encouraging the 
union between people, sense of belonging and care. This was the scenario that “Tree Square” was 
idealized, co-created by many actors inside a Participative Urban Planning. Along May we had the 
process of listening and co-creation of the square; and during July we had the building workshops with 
the kids and the caregivers. It has been an intense process and the result of the temporary “Tree Square” 
are been used as conceptual basis for the Executive Project of the definitive square, including keeping-
up some furniture and the playful topography that has been well received by the kids and adults that 
currently uses the space.   
 
Key words: tactical urbanism | public space | childhood | square | community 
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“Plaza del Árbol: Urbanismo táctico para la creación de plaza temporaria en el Alto de 

Santa Terezinha, Recife-PE” 
 

Eduardo GOMES (1), Raissa MATTOSO (2),Tâmara RIBEIRO (3) 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Fruto de uma parceria entre ARIES (Agência Recife para Inovação e Estratégia); Fundação 
Bernard Van Leer, UNICAP e LAZO arquitetura, o projeto foi desenvolvido do começo ao fim 
com participação ativa da comunidade local com o objetivo de co-criar a Praça da Árvore, uma 
Praça temporária localizada ao lado do COMPAZ do Alto de Santa Terezinha. Estas ações 
estão vinculadas ao Projeto Primeiro a Infância, baseado no Programa Urban95 da Fundação 
Bernard Van Leer, que tem como objetivo a melhoria da qualidade urbana voltada para a 
perspectiva das crianças da primeira infância (0 a 6 anos), dentro do entendimento de que 
uma cidade segura e lúdica para as crianças é uma cidade boa para todos. 
O Alto de Santa Terezinha está localizado na zona norte do Recife, no Bairro da Linha do Tiro. 
Recebeu em 2016 o COMPAZ: Centro Comunitário da Paz, que oferece diversas modalidades 
esportivas, terapêuticas e de ensino para a comunidade, tais como aulas de yoga, fomento 
ao empreendedorismo, bibliotecas, natação, dança, dentre outras. Este equipamento vem se 
tornando uma centralidade forte dentro da comunidade, oferecendo diversas opções de lazer 
e desenvolvimento. 

Ao lado do COMPAZ há uma escola municipal, com alunos de ensino básico e fundamental 
e em frente à esta escola há uma enorme árvore em um terreno vazio de 600 m² onde será 
construída a Praça das crianças. Esta Praça está tendo seu projeto executivo desenvolvido, 
para que até o fim de 2019 se iniciem as obras. Mas, as diretrizes do programa Urban 95 
sugerem que os espaços sejam criados com o máximo de interação com a comunidade local, 
incentivando a união entre as pessoas, senso de pertencimento e cuidado com o espaço.  

Foi neste cenário que a Praça da Árvore “temporária” foi idealizada, que seria co-criada por 
todos dentro de um processo de Urbanismo Tático. Então, durante o mês de maio houve o 
momento de escuta e criação conjunta da “Praça dos Sonhos”; e durante o mês de junho 
ocorreram as oficinas presenciais de montagem do espaço junto com as crianças e seus 
cuidadores. Todo o processo aconteceu com os arquitetos liderando o processo de 
materialização da Praça em si, contando com o embasamento de um forte trabalho de 
engajamento e pesquisa realizado previamente pela RED Ocara Urbana, Universidade 
Católica de Pernambuco, ARIES e Agentes da Paz.  

Vimos crescer o engajamento e participação das crianças e cuidadores desde a primeira 
oficina de Sonhos até a última oficina em que foram realizados os detalhes finais de pintura e 
plantio. O grupo participante triplicou, iniciando com 25 participantes da comunidade e 
terminando com mais de 70. No fim, entendemos que é possível unir comunidade, institutos 
sociais, escritórios de arquitetura e Prefeitura em prol da criação de espaços acessíveis e 
seguros para todos dentro do processo rico de construção coletiva guiada. 
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1. O ALTO SANTA TEREZINHA 

O bairro do Alto Santa Terezinha é um bairro da Zona Norte do Recife que fica situado em 
região de morros da cidade. É um bairro importante da Zona Norte pois fica próximo aos 
bairros de Linha do Tiro, Bomba do Hemetério, Água Fria, Morro da Conceição e Alto José 
Bonifácio. 

Os Altos, como são conhecidos esses bairros dessa região da cidade, também foram, por 
muito tempo, conhecidos pelo seu alto índice de violência. Com acesso restrito a infraestrutura 
básica e equipamentos públicos, o bairro possuía alto índice de violência e, 
consequentemente, baixa percepção de segurança por parte dos cidadãos. 

De acordo com dados da Prefeitura do Recife, o Alto Santa Terezinha possui 
aproximadamente 20% da sua população composta por jovens entre 15 e 25 anos. Pensando 
nisso e no alto índice de tráfico de drogas e violência que assolava a região, foi pensado o 
Centro Comunitário da  Paz, o COMPAZ. O equipamento foi uma política pública municipal 
com foco em jovens e adultos que oferece diversas atividades esportivas e culturais, além de 
diversos serviços básicos, como Secretaria da Mulher, CRAS, Mediação de Conflitos, e apoio 
ao Empreendedorismo. O espaço oferece também, em parceria com as mais diversas 
organizações, cursos de capacitação e para jovens, além de ser âncora de projetos para 
crianças e idosos. 

O COMPAZ foi inaugurado no ano de 2016 e, desde então, a Região Político Administrativa 
onde está situada o Alto Santa Terezinha foi a única RPA da cidade que registrou diminuição 
no número de homicídios. O local hoje é uma centralidade importante no bairro, frequentado 
por pessoas de todas as idades. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

A Agência Recife para Inovação e Estratégia, ARIES, é uma organização social sem fins 
lucrativos independente dedicada ao futuro das cidades e facilitadora de um projeto de longo 
prazo para a cidade: o projeto Recife 500 anos. 

De posse desse estudo, a ARIES passou a desenvolver projetos para a captação de recursos 
no intuito de desenvolver projetos dentro dos temas trabalhados pelo Recife 500 anos com o 
objetivo de influenciar políticas públicas. A ideia é prototipar, através de projetos inovadores 
e de êxito comprovado através de pesquisas quantitativas e qualitativas, e influenciar agentes 
públicos para a replicabilidade em larga escalana cidade. 

Em parceria com a Fundação Bernard Van Leer, a ARIES deu início ao Projeto Primeiro a 
Infância. O projeto tem como base a cartilha Urban95, documento criado pela FBvL como um 
conjunto de ideias que estimulem ações. O Urban95 tem como premissa que uma cidade boa 
e atrativa para uma criança na primeira infância (0 - 6 anos) é uma cidade boa para todos. A 
cartilha fala na importância de coisas triviais: o conceito caminhabilidade e importância de 
rotas seguras para o pedestre, do conceito de espaços públicos “verdes”, da qualidade do ar 
e de áreas urbanas de uso misto para que todos tenham acesso a equipamentos e serviços 
próximos às suas residências. 
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Entendendo isso e a realidade do Alto Santa Terezinha, que tinha o Centro Comunitário da  
Paz com atividades oferecidas para pessoas a partir de seis anos, o projeto Primeiro a Infância 
ancorou no COMPAZ e iniciou o trabalho de desenvolver atividades voltadas à primeira 
infância no espaço. Além disso, tem como objetivo principal a requalificação de vias no 
entorno do equipamento e a reforma de uma praça com o foco nas crianças de zero a seis 
anos, a referida Praça da Árvore.  

Para a execução do processo de criação coletiva (Urbanismo tático), a ARIES contratou o 
escritório LAZO arquitetura e Urbanismo, que esteve à frente do planejamento das oficinas, 
escutas com a população, gerenciamento da obra e celebração.  

3. URBANISMO TÁTICO COMO CONCEITO 

“Cidades precisam de grandes projetos, mas também de pequenas táticas” (Romer, 2015, p. 
XVII). A grande atuação no espaço público sempre será necessária, e não é o objetivo aqui 
desmerecê-la. No entanto, os desafios das cidades não podem ser respondidos somente 
através do exercício do grande projeto de longo prazo. A cidade deve se mover também, e 
principalmente, através de muitos pequenos projetos, porque são estes os mais passíveis de 
engajar a sociedade (Duany, 2015, p. XI).  

O termo “tático”, segundo Lydon e Garcia (2015, p. 2), refere-se às ações de pequena escala 
que servem a grandes propósitos. Urbanismo tático seria então, segundo os pioneiros do 
conceito, a abordagem que utiliza ações rápidas e de fácil execução para demonstrar 
possibilidades de mudança de longo prazo e em larga escala através de pequenas 
intervenções, significando uma resposta rápida para circunstâncias específicas do século XXI 
(Duany, 2015, p. XI).  

Geralmente associada a performances da sociedade (individuais ou organizadas), o 
Urbanismo Tático, também, pode ser uma iniciativa “de departamentos municipais, governo, 
desenvolvedores e/ou organizações sem fins lucrativos para testar ideias ou promover 
mudanças a curto prazo” (LYDON; GARCIA, 2015). Como é o caso da Praça da Árvore, que 
parte de financiamento de instituições sem fins lucrativos que têm como objetivo trazer 
inovação e influenciar políticas públicas na cidade do Recife. 

As ações que respondem a essa abordagem podem servir como etapas de um projeto maior 
(fase zero de implantação), na medida em que consideram como horizonte a grande 
transformação, porém atuam taticamente em uma ação parcial e ágil como teste da ideia e de 
sua aceitação pela comunidade, em um processo de tentativa e erro. Dessa maneira, a 
abordagem surge na tentativa de romper o impasse e morosidade do grande planejamento, 
atuando através de projetos e políticas flexíveis e ajustáveis, sem perder de vista o longo 
prazo e os objetivos em grande escala (Lydon e Garcia, 2015, p. 3). 

A característica particular de algumas intervenções táticas que aqui merece especial destaque 
é sua dimensão temporária. Denominadas como “intervenções temporárias” (Sansão Fontes, 
2013), essas ações valorizam a transitoriedade como qualidade estratégica de exploração 
das possibilidades do lugar, sendo a cidade encarada como laboratório para teste de ideias 
em tempo real. Segundo Feireiss e Hamm (2015, p. 28), ações temporárias são cada dia mais 
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frequentes, auxiliando na exploração do território, testando a adaptação desses espaços a 
diferentes usos e fazendo-os aparecer no mapa. Muitas vezes, essas ações se engajam no 
espírito “faça você mesmo” trabalhando com baixa tecnologia e baixo custo, já visando futuras 
transformações (Oswalt et al., 2013, p. 14). 

A intervenção temporária, seja na forma de apropriação espontânea que dá upgrade a um 
espaço degradado; de ocupação do espaço público subutilizado; ou de conversão não 
planejada de espaços e edifícios, pode ser de grande utilidade para o planejamento urbano, 
na medida em que revela novas vocações para esses territórios sem a necessidade de muito 
investimento, ao mesmo tempo em que pode ser facilmente removida sem maiores gastos em 
caso de não adaptação. Simultaneamente, combina o espírito de ativismo empreendedor com 
arte pública, design, arquitetura, engenharia e tecnologia (Lydon e Garcia, 2015, p. 6) na 
construção de mundos alternativos. 

O entendimento do urbanismo tático como conceito guiou todo o processo de planejamento 
da metodologia da intervenção na Praça da Árvore, foco desse artigo. Partindo dessas 
premissas, temos o objetivo de compartilhar saberes a partir da nossa prática in loco.  

4. A PRAÇA DA ÁRVORE 

4.1. METODOLOGIA 

Considerando que a equipe ARIES realizou o trabalho prévio de engajamento, pesquisa e 
participação com as famílias da comunidade, a equipe de arquitetura entrou com foco na 
captação de inputs para a realização da intervenção em si, utilizando como base as pesquisas 
disponibilizadas pela ARIES. O plano de atuação se dividiu em: 

 Três oficinas presenciais; 

 Trabalho interno de projeto e planejamento;  

 Aquisição de materiais;  

 Contratação e gerenciamento de equipe para realização das atividades específicas.  

Para as oficinas, contamos com vinte voluntários inscritos que participaram e forma orgânica 
ao longo das três oficinas presenciais, em média quatro pessoas por oficina.Para o 
desenvolvimento das atividades internas, contamos com a participação de Anderson Araújo, 
estudante de Arquitetura e Urbanismo na UNICAP e morador do Alto de Santa Terezinha, que 
participou das oficinas, do desenvolvimento do projeto e do acompanhamento da execução. 

Buscamos seguir ao máximo os conceitos do Urbanismo Tático, no que se refere à escuta e 
participação da comunidade, trazendo os participantes para o lugar de atores, e não apenas 
espectadores do processo. Além disto, a partir da experiência da primeira ação, sentimosa 
necessidade de trazer mais vida e alegria àsoficinas seguintes,com o objetivo de criar um dia 
especial e divertido para todos, contribuindo no engajamento. Para isto, convidamos o 
Casarão das Artes, que promoveu brincadeiras e vivências circenses para as crianças e as 
famílias participantes durante as oficinas 2 e 3. 
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4.2. PROCESSO 

4.2.1. OFICINA DE CONEXÕES E SONHOS 

A primeira oficina contou com a presença da equipe do LAZO, voluntários, Agentes da PAZ, 
ARIES, COMPAZ, crianças e cuidadoras da comunidade. A intenção foi conhecer o grupo e 
ouvir suas demandas, desejos e sonhos. Para isto, levamos dinâmicas de escuta e criação, 
nas quais os participantes foram convidados a criar através de desenhos e modelagem a 
praça de seus sonhos. Nesta primeira oficina o grupo participante foi pequeno, em torno de 
20 crianças e 5 mães, o que foi importante para compreendermos o perfil da força de trabalho 
para a montagem da intervenção em si, que na verdade seria composta quase exclusivamente 
por crianças. Esta percepção nos guiou à decisão posterior de contratação de equipes para 
realizarem os trabalhos mais pesados, deixando para a construção coletiva as decorações, 
limpeza, plantio e pinturas mais leves. 

A Dinâmica de Sonhar Acordada (o) deu origem à história dos sonhos da praça, criada 
coletivamente e que serviu de norte para todo o processo de criação do projeto. Dentro desta 
história, percebemos o desejo de ver estrelas, balões na árvore, balanço, escorrega e muitos 
brinquedos. A segunda dinâmica foi a criação da Maquete da Praça dos Sonhos. Os 
participantes foram divididos em grupos mistos com a presença de crianças e mães, e foi 
solicitado que utilizassem os materiais disponíveis para ilustrar a praça dos desejos. As ideias 
foram absorvidas e guiaram todo o processo de criação da proposta de intervenção para a 
Praça. 

 

Figure 1-História dos Sonhos da Praça, ilustração de Anderson, 
estudante de arquitetura e morador da Comunidade. 

 

Figure 2 - Maquete da Praça dos Sonhos. 
Registro Fotográfico por Raissa Mattoso. 

4.2.2. ANTEPROJETO 

Por se tratar de uma intervenção efêmera, optamos pelo máximo de utilização de materiais 
naturais. O que se justifica tanto pela questão da sustentabilidade, já que tudo será removido 
em menos de seis meses, quanto pela carência de espaços com características naturais, tão 
importantes para o desenvolvimento das crianças de primeira infância. 

A fase de 0 a 3 anos é bastante sensorial, os pequenos estão entendendo as texturas, cores, 
cheiros, então, mais uma razão para trazer os elementos da natureza para a exploração por 
parte das crianças. 
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A seguir está a ilustração da proposta, que consiste em um semi-círculo de brinquedos que 
começa com a casinha completa, segue com túneis e montanhas, que se ligam ao brinquedo 
de cama de gato (uma trama de cordas entre troncos de árvores), segue com a caixa de areia, 
e termina com o trio de balanços. 

 
Figure 3 - Ilustração da Praça da Árvore desenhada por Filipe Henriques, Arquiteto do LAZO. 

4.2.3. OFICINA 2: PRIMEIRA TRANSFORMAÇÃO DA PRAÇA DA ÁRVORE 

Esta oficina teve como objetivo manter a transparência do processo, trazendo para os 
participantes os desenhos do Anteprojeto, para o debate e validação. Além disto, foi o 
momento de ampliar o engajamento e atrair mais pessoas para o processo, para isto, houve 
a decisão de convidar a equipe do Circo Casarão das Artes e promover sorteios de kits para 
as crianças e seus cuidadores, com o objetivo foi de criar um dia divertido e interessante. 
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Figure 4 - Oficina 2. Foto de Higor Caio.  

Figure 5 - Oficina 2. Foto de Higor Caio. 

 

Estimamos que o número de crianças e cuidadores dobrou, tendo a participação de em média 
50 pessoas entre adultos e crianças, contando inclusive com a presença de alguns pais 
(homens) o que não houve na primeira oficina. Nesta oficina contamos também com a 
presença do artista Raoni Assis, que liderou a pintura do muro de estrelas junto com as 
crianças. 

4.2.4. EXECUÇÃO 

Durante a etapa de planejamento da execução, detalhamos os projetos e tivemos que alterar 
a locação de alguns brinquedos por causa da descoberta de um sumidouro que ocupa o trecho 
em frente à escola. Então, a locação final seguiu conforme ilustrado abaixo: 
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Figura 1 - Masterplan final da Praça da Árvore. Autoria: Lazo Arquitetura. 

 
Com relação à execução, decidimos contar com mãos-de-obra contratadas para a realização 
de determinadas atividades mais complexas e/ou mais pesadas. Conforme exposto 
anteriormente, o perfil dos participantes das oficinas eram em torno de 90% crianças e 10% 
de mulheres e entendemos que determinadas ações seriam inviáveis de se realizar contando 
apenas com as crianças e os voluntários inscritos. 

Logo, pensando na qualidade da entrega, contamos com o mestre de obras Zedequias Santos 
e sua equipe para executar os morrinhos, a caixa de areia e chumbar no terreno os troncos 
da “Cama de Gato”.Os túneis foram criados com manilhas de concreto que foram rebocadas 
e lixadas e o morrinho foi criado com barro compactado in loco por Dedeu.A caixa de areia foi 
cavada e teve sua contenção feita com toras de tronco de árvore chumbadas no terreno por 
Israel; e os troncos de árvore foram furados e instalados no terreno por esta mesma equipe. 
Os mobiliários em madeira foram instalados pela equipe da Ana Madeiras. A obra iniciou na 
quinta-feira dia 30/05 com o início da instalação dos brinquedos em madeira e terminou na 
sexta-feira dia 07/06 com o plantio da grama.  
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Figure 6 - Dedeu compactando os morrinhos. 

 

Figure 7 - Crianças já brincando nos troncos 
durante o período de obras. 

4.2.5. OFICINA 3: MILAGRE – PINTURA E PLANTIO DO JARDIM 

A terceira e última oficina foi focada na conclusão da intervenção para criação de alguns 
detalhes. Nesta oficina, a Praça já estava praticamente concluída, com todos os brinquedos 
instalados e as crianças já utilizando.Chegamos a pensar que elas não iriam querer fazer as 
atividades propostas de limpeza, pintura e plantio. Mas, no fim das contas, todos quiseram 
ajudar e com muito entusiasmo. Iniciamos com a limpeza do terreno novamente, pois havia 
muitas folhas de árvore novamente e alguns restos de plásticos, então, o mutirão aconteceu 
tranquilamente.  

O segundo momento foi o da pintura da rampa com tinta spray e stencil com desenhos simples 
que fazem alusão à Praça: uma casinha, uma árvore, um balão.Outro grupo ficou responsável 
por pintar as manilhas na cor vermelha; outro grupo por amarrar as cordas e criar o brinquedo 
da “cama de gato”; outro grupo ajudou no plantio das mudas de árvore e jardineiras e, por 
último, um grupo foi ajudar na revisão da pintura do muro de estrelas.  
Nesta oficina contamos novamente com a equipe do Casarão das artes, que trouxeram os 
equipamentos de circo, slackline e muita brincadeira legal para a criançada curtir entre uma 
oficina e outra.  
No fim, foi uma manhã muito divertida e os pequenos realmente abraçaram a causa e 
ajudaram muito. Inclusive carregando sacos de terra, cavando o terreno para plantar as 
mudas. Vimos que o grupo cresceu ainda mais em comparação com a segunda oficina, 
contamos com aproximadamente 70 participantes ao todo. A praça ficou lotada ao final da 
intervenção, inclusive com mães dando depoimentos de agradecimento e felicidade com o 
resultado.A seguir, alguns registros da oficina 3, todas de autoria do fotógrafo Higor Caio: 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que a intervenção foi bem sucedida, atingindo aos objetivos de engajamento e 
participação, havendo uma interação muito positiva entre todas as equipes envolvidas, as 
crianças e os cuidadores. O sentimento é de que uma verdadeira família foi construída ao 
longo destes dois meses de projeto.  

Com relação aos prazos, o cronograma anterior estava previsto para que o término ocorresse 
no dia 25/05 e na prática tivemos um atraso total de duas semanas, por um atraso na 
instalação dos brinquedos da Ana Madeiras, fato que foi bastante benéfico para nós, do LAZO 
arquitetura, pois tivemos um tempo extra para afinarmos o planejamento da obra em si, que 
ocorreu de forma muito tranquila e fluida com a equipe do mestre Zedequias.  

Outro ponto importante a se destacar é de que dentro da metodologia do Urbanismo Tático, 
o ideal é que a população de fato construa tudo, ou praticamente tudo, mas neste caso 
específico, como já explanado anteriormente, constatamos que seria praticamente impossível 
construir algo duradouro contando apenas com crianças e com tão pouco tempo para articular 
voluntários como força de trabalho.  

Por esta razão, decidimos por contar com mão-de-obra especializada devidamente contratada 
para realizar as construções mais complexas, deixando as intervenções mais artísticas e leves 
para os momentos de oficinas. Acreditamos que esta decisão foi fundamental para o bom 
andamento de todo o processo e da entrega de uma praça temporária com a melhor forma e 
qualidade possível dentro dos condicionantes de tempo – recursos e conceito. 

Foi possível seguir ao máximo os conceitos do urbanismo tático, e o resultado é que houve 
uma grande aceitação dos brinquedos mais diferentes como os morrinhos, túneis e cama de 
gato, que foram inclusive incorporados ao projeto da Praça definitiva que está em processo 
de desenvolvimento. Acreditamos que esta ação tem potencial para influenciar políticas 
públicas, que é um dos objetivos da ARIES como instituição de estratégia que pensa a cidade. 
Estamos bastante satisfeitos e felizes com todo este processo e, principalmente, com as 
amizades que foram construídas entre todos que participaram.  
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Eixo B: Evolución teórica y acción en la producción social del hábitat.  
 
RESUMEN: 

La naturaleza excluyente de la producción de espacio urbano en Brasil tiene como una de sus 
marcas los asentamientos humanos consolidados a través de los llamados procesos de ocupación 
"espontáneos". Fruto de movimientos organizados o no organizados, estas ocupaciones traen el carácter 
de esta exclusión: la ausencia de planificación territorial (proyectos urbanos y definición de patrones de 
uso-ocupación de la tierra) y de la provisión de infraestructura y servicios públicos urbanos (saneamiento 
básico, iluminación y electricidad, pavimentación, transporte, etc.); inseguridad tanto material (combinando 
susceptibilidad y vulnerabilidad) como de tierra (tenencia irregular de la tierra). En su inserción 
socioespacial, aunque "marginal", los asentamientos pobres participan parcial y contrahegemónicamente 
en el ejercicio de construir el derecho a la ciudad como el derecho a concebirla y construirla, tal como lo 
conceptualiza Lefebvre (2001). y Harvey (2008). Ante los desafíos de promover la inclusión de estos 
asentamientos en la ciudad y ofrecerles los beneficios de la urbanización, se multiplican las iniciativas de 
asistencia técnica para la producción social del hábitat urbano lato sensu, por profesionales de arquitectura 
y urbanismo. En estas prácticas, se pone en práctica el ideal predicado por Merlin (2007) para el cual el 
urbanismo tendría como objetivo principal la promoción de la equidad territorial, ofreciendo igualdad o 
equilibrio de acceso a la infraestructura y los servicios urbanos. Aunque se identifican como acciones 
asociadas con conceptos como el urbanismo emergente, el urbanismo táctico o la acupuntura urbana, que 
al principio los reduciría al nivel de intervenciones puntuales potencialmente no articuladas, tales iniciativas 
tienen el potencial de intervenir más ampliamente en la planificación espacial. En base a estas 
intervenciones, el concepto de activación urbana se identifica como un proceso de movilización y 
construcción colaborativa de soluciones urbanas en una localidad determinada, delimitándolas como 
ejemplos de Urbanismo Colaborativo. El análisis de dos casos en Recife, realizado por grupos 
profesionales y estudiantiles o por grupos sociales con intereses comunes, ilustra las innovaciones traídas 
por las formas emergentes de concebir, implantar y mantener el hábitat urbano, cubriendo ambos espacios 
de vida en ellos mismos, como los espacios urbanos libres y la vida comunitaria. En ZEIS Coque, la 
activación promovida por un estudiante de arquitectura y urbanismo conduce al compromiso de una 
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en el ejercicio de construir el derecho a la ciudad como el derecho a concebirla y construirla, tal como lo 
conceptualiza Lefebvre (2001). y Harvey (2008). Ante los desafíos de promover la inclusión de estos 
asentamientos en la ciudad y ofrecerles los beneficios de la urbanización, se multiplican las iniciativas de 
asistencia técnica para la producción social del hábitat urbano lato sensu, por profesionales de arquitectura 
y urbanismo. En estas prácticas, se pone en práctica el ideal predicado por Merlin (2007) para el cual el 
urbanismo tendría como objetivo principal la promoción de la equidad territorial, ofreciendo igualdad o 
equilibrio de acceso a la infraestructura y los servicios urbanos. Aunque se identifican como acciones 
asociadas con conceptos como el urbanismo emergente, el urbanismo táctico o la acupuntura urbana, que 
al principio los reduciría al nivel de intervenciones puntuales potencialmente no articuladas, tales iniciativas 
tienen el potencial de intervenir más ampliamente en la planificación espacial. En base a estas 
intervenciones, el concepto de activación urbana se identifica como un proceso de movilización y 
construcción colaborativa de soluciones urbanas en una localidad determinada, delimitándolas como 
ejemplos de Urbanismo Colaborativo. El análisis de dos casos en Recife, realizado por grupos 
profesionales y estudiantiles o por grupos sociales con intereses comunes, ilustra las innovaciones traídas 
por las formas emergentes de concebir, implantar y mantener el hábitat urbano, cubriendo ambos espacios 
de vida en ellos mismos, como los espacios urbanos libres y la vida comunitaria. En ZEIS Coque, la 
activación promovida por un estudiante de arquitectura y urbanismo conduce al compromiso de una 
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comunidad, que gira en torno a la concepción de mejoras y adaptaciones de espacios públicos apropiados 
para albergar actividades de residentes que no pueden desarrollarse en los espacios de sus hogares. En 
la comunidad de Santa Luzia, Massapê, una organización compuesta por profesionales y estudiantes de 
arquitectura y urbanismo, apoya la confrontación de los desafíos de un asentamiento urbano pobre y 
extremadamente precario, centrando la atención en el desarrollo de acciones para activar y mejorar los 
espacios públicos. desde la construcción colectiva de soluciones, incluida la construcción de un huerto 
comunitario. En ambos casos, se presentan las innovaciones y el uso de enfoques interdisciplinarios. El 
alcance de estas experiencias, limitadas territorialmente a espacios públicos en ocupaciones pobres, tiene 
un potencial significativo para contribuir a una perspectiva más amplia a nivel territorial urbano. El análisis 
de estos casos también permite el intercambio y el aprendizaje mutuo, centrándose en la aplicación de 
conceptos y prácticas socioespaciales.  

 
Palabras clave: Urbanismo Colaborativo; Hábitat social urbano; Derecho a la ciudad; Producción social 
del hábitat. 

 
RESUMO: 

A natureza excludente da produção do espaço urbano no Brasil tem como uma de suas marcas os 
assentamentos humanos consolidados através de processos de ocupação ditos “espontâneos”. Frutos de 
movimentos organizados ou não, essas ocupações trazem em si o caráter dessa exclusão: a ausência de 
planos de ordenamento territorial (projetos urbanísticos e definição de padrões de uso-ocupação do solo) 
e de oferta de infraestruturas e serviços públicos urbanos (saneamento básico, iluminação e energia 
elétrica, pavimentação, transportes etc.); a insegurança tanto material (conjugando suscetibilidade e 
vulnerabilidade) quanto fundiária (posse irregular da terra). Em sua inserção sócio-espacial, ainda que 
“marginal”, os assentamentos pobres participam de modo parcial e contra-hegemônico do exercício de 
construção do direito à cidade como direito de concebê-la e construí-la, conforme conceituado por Lefebvre 
(2001) e Harvey (2008). Diante dos desafios de promover a inclusão desses assentamentos à cidade, e de 
lhes oferecer as benesses da urbanização, multiplicam-se iniciativas de assistência técnica à produção 
social do habitat urbano lato sensu, por profissionais de arquitetura e urbanismo. Nessas práticas, põe-se 
em prática o ideal pregado por Merlin (2007) para quem o urbanismo teria por objetivo maior a promoção 
da equidade territorial, oferecendo igualdade ou equilíbrio de acesso a infraestruturas e serviços urbanos. 
Ainda que identificadas como ações associadas a conceitos como urbanismo emergente, urbanismo tático 
ou acupuntura urbana, que a princípio as reduziriam ao nível de intervenções pontuais potencialmente não 
articuladas, tais iniciativas possuem um potencial de intervir sobre o ordenamento territorial de modo mais 
amplo. Na base dessas intervenções, identifica-se o conceito da ativação urbana, como processo de 
mobilização e construção colaborativa de soluções urbanas em dada localidade, delimitando-as como 
exemplos de Urbanismo Colaborativo. A análise de dois casos no Recife, levados a efeito por coletivos de 
profissionais e estudantes ou por grupos sociais com interesses comuns, ilustra as inovações aportadas 
por modos emergentes de se conceber, implantar e manter o habitat urbano, abrangendo tanto os espaços 
de moradia em si, quanto os espaços urbanos livres e de convívio comunitário. Na ZEIS Coque, a ativação 
promovida por uma estudante de arquitetura e urbanismo conduz ao comprometimento de uma 
coletividade, que se volta à concepção de melhorias e adaptações dos espaços públicos apropriados para 
abrigar atividades dos moradores impossíveis de se desenvolver nos espaços de suas residências. Na 
comunidade de Santa Luzia, o Massapê, uma organização composta por profissionais e estudantes de 
arquitetura e urbanismo, apoia o enfrentamento dos desafios de um assentamento urbano pobre e 
extremamente precário, centrando a atenção no desenvolvimento de ações de ativação e melhoria dos 
espaços públicos a partir da construção coletiva de soluções, incluindo a construção de uma horta 
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comunitária. Em ambos os casos, apresentam-se inovações e o emprego de abordagens de cunho 
interdisciplinar. A abrangência dessas experiências, limitadas territorialmente a espaços públicos inseridos 
em ocupações pobres, possuem um potencial expressivo de contribuição para uma perspectiva mais 
ampla, no nível territorial urbano. A análise desses casos possibilita ainda o intercâmbio e o aprendizado 
mútuo, com foco na aplicação de conceitos e práticas sócio-espaciais. 
 
Palavras-chave: Urbanismo colaborativo; Habitat social urbano; Direito à cidade; Produção social do 
habitat. 

ABSTRACT: 
The exclusionary nature of the production of urban space in Brazil has as one of its marks human 

settlements consolidated through so-called “spontaneous” occupation processes. Fruit of organized or not 
organized movements, these occupations bring the character of this exclusion: the absence of plans of 
territorial planning (urban projects and definition of patterns of use-land occupation) and of the provision of 
infrastructure and urban public services (basic sanitation, lighting and electricity, paving, transportation etc.); 
insecurity both material (combining susceptibility and vulnerability) and land (irregular land tenure). In their 
socio-spatial insertion, although “marginal”, poor settlements partially and counter-hegemonicly participate in 
the exercise of building the right to the city as the right to conceive and build it, as conceptualized by Lefebvre 
(2001). and Harvey (2008). Faced with the challenges of promoting the inclusion of these settlements in the 
city, and offering them the benefits of urbanization, there are multiplying technical assistance initiatives for 
the social production of lato sensu urban habitat, by architecture and urbanism professionals. In these 
practices, the ideal preached by Merlin (2007) is put into practice for which urbanism would have as its main 
objective the promotion of territorial equity, offering equality or equilibrium of access to urban infrastructure 
and services. Although identified as actions associated with concepts such as emerging urbanism, tactical 
urbanism or urban acupuncture, which at first would reduce them to the level of potentially unarticulated 
punctual interventions, such initiatives have the potential to intervene more broadly in spatial planning. Based 
on these interventions, the concept of urban activation is identified as a process of mobilization and 
collaborative construction of urban solutions in a given locality, delimiting them as examples of Collaborative 
Urbanism. The analysis of two cases in Recife, carried out by professional and student groups or by social 
groups with common interests, illustrates the innovations brought by emerging ways of conceiving, implanting 
and maintaining urban habitat, covering both living spaces in themselves, as the free urban spaces and 
community life. At ZEIS Coque, the activation promoted by a student of architecture and urbanism leads to 
the commitment of a community, which revolves around the conception of improvements and adaptations of 
appropriate public spaces to house activities of residents that cannot be developed in the spaces of their 
homes. In the community of Santa Luzia, Massapê, an organization composed of professionals and students 
of architecture and urbanism, supports the confrontation of the challenges of a poor and extremely precarious 
urban settlement, focusing attention on the development of activation actions and improve public spaces from 
the collective construction of solutions, including the construction of a community garden. In both cases, 
innovations and the use of interdisciplinary approaches are presented. The scope of these experiences, 
limited territorially to public spaces in poor occupations, has a significant potential to contribute to a broader 
perspective at the urban territorial level. The analysis of these cases also enables the exchange and mutual 
learning, focusing on the application of socio-spatial concepts and practices. 

 
Key words: Collaborative Urbanism; urban social habitat; right to the city; social habitat production. 
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comunitária. Em ambos os casos, apresentam-se inovações e o emprego de abordagens de cunho 
interdisciplinar. A abrangência dessas experiências, limitadas territorialmente a espaços públicos inseridos 
em ocupações pobres, possuem um potencial expressivo de contribuição para uma perspectiva mais 
ampla, no nível territorial urbano. A análise desses casos possibilita ainda o intercâmbio e o aprendizado 
mútuo, com foco na aplicação de conceitos e práticas sócio-espaciais. 
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organized movements, these occupations bring the character of this exclusion: the absence of plans of 
territorial planning (urban projects and definition of patterns of use-land occupation) and of the provision of 
infrastructure and urban public services (basic sanitation, lighting and electricity, paving, transportation etc.); 
insecurity both material (combining susceptibility and vulnerability) and land (irregular land tenure). In their 
socio-spatial insertion, although “marginal”, poor settlements partially and counter-hegemonicly participate in 
the exercise of building the right to the city as the right to conceive and build it, as conceptualized by Lefebvre 
(2001). and Harvey (2008). Faced with the challenges of promoting the inclusion of these settlements in the 
city, and offering them the benefits of urbanization, there are multiplying technical assistance initiatives for 
the social production of lato sensu urban habitat, by architecture and urbanism professionals. In these 
practices, the ideal preached by Merlin (2007) is put into practice for which urbanism would have as its main 
objective the promotion of territorial equity, offering equality or equilibrium of access to urban infrastructure 
and services. Although identified as actions associated with concepts such as emerging urbanism, tactical 
urbanism or urban acupuncture, which at first would reduce them to the level of potentially unarticulated 
punctual interventions, such initiatives have the potential to intervene more broadly in spatial planning. Based 
on these interventions, the concept of urban activation is identified as a process of mobilization and 
collaborative construction of urban solutions in a given locality, delimiting them as examples of Collaborative 
Urbanism. The analysis of two cases in Recife, carried out by professional and student groups or by social 
groups with common interests, illustrates the innovations brought by emerging ways of conceiving, implanting 
and maintaining urban habitat, covering both living spaces in themselves, as the free urban spaces and 
community life. At ZEIS Coque, the activation promoted by a student of architecture and urbanism leads to 
the commitment of a community, which revolves around the conception of improvements and adaptations of 
appropriate public spaces to house activities of residents that cannot be developed in the spaces of their 
homes. In the community of Santa Luzia, Massapê, an organization composed of professionals and students 
of architecture and urbanism, supports the confrontation of the challenges of a poor and extremely precarious 
urban settlement, focusing attention on the development of activation actions and improve public spaces from 
the collective construction of solutions, including the construction of a community garden. In both cases, 
innovations and the use of interdisciplinary approaches are presented. The scope of these experiences, 
limited territorially to public spaces in poor occupations, has a significant potential to contribute to a broader 
perspective at the urban territorial level. The analysis of these cases also enables the exchange and mutual 
learning, focusing on the application of socio-spatial concepts and practices. 
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“Práticas de Urbanismo Colaborativo: Inovações e aprendizados dos casos do Coque e 
Santa Luzia, no Recife” 

 
Fabiano DINIZ, Sandy SILVA, Marina MERGULHÃO 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
Décadas a frente da Constituição Federal de 1988 e da aprovação do Estatuto da Cidade 

(2001) os direcionamentos da Política Urbana Brasileira, previstos e regulamentados nos artigos 
182 e 183 da Constituição, bem como nos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade, ainda 
são reféns dos fenômenos recorrentes de centralização dos planos de ordenamento territorial. A 
natureza excludente da produção do espaço urbano no Brasil tem como uma de suas marcas os 
assentamentos humanos consolidados através de processos de ocupação ditos “espontâneos”. 
Frutos de movimentos organizados ou não, esse padrão de ocupação desencadeou em cidades 
com uma malha urbana fragmentada, o qual Milton Santos (1990) refere-se como o exílio das 
periferias, em que embora sejam a maior parte do território urbano, essas ocupações ditas 
“espontâneas” trazem em si o caráter dessa exclusão: a ausência de planos de ordenamento 
territorial (projetos urbanísticos e definição de padrões de uso-ocupação do solo) e de oferta de 
infraestruturas e serviços públicos urbanos (saneamento básico, iluminação e energia elétrica, 
pavimentação, transportes etc.); a insegurança tanto material (conjugando suscetibilidade e 
vulnerabilidade) quanto fundiária (posse irregular da terra).  
 O desconhecimento da cidade real, a partir de uma representação de cidade restrita às 
centralidades, desencadeou em um planejamento urbano antagônico à diversidade que existe 
nas cidades, especialmente a diversidade socioeconômica visto que a busca pela igualdade 
espacial de oportunidades colide com os imperativos econômicos (MERLIN, 2010, apud 
LEMARCHAND, 2012). Na medida em que o valor de troca é sobreposto ao valor de uso 
(LEFEBVRE, 1968), o espaço urbano tem sido delineado como um potencial econômico,  
minimizando seu potencial enquanto lugar de encontro e trocas, de identidade e memória, e no 
qual todas as pessoas se reconhecem e se expressam. O modelo econômico vigente voltado ao 
consumismo exacerbado, representa uma condição individualista e com valores que vão de 
encontro aos princípios de coletividade, destarte a busca permanente pelo lucro suscitou em uma 
política urbana que prioriza a cidade como um espaço de negócio e geração de renda para uma 
minoria da população. Assim, o autoritarismo do planejamento urbano brasileiro se apresenta 

 
“como uma das principais razões pelas quais, se excluiu a participação da população mais 
pobre das tomadas de decisão e das intervenções sobre o espaço urbano, colocou sob 
constante ameaça o sentido das ruas e praças, enquanto lugar ideal para a existência da 
vida pública informal e permitiu que se proliferasse a existência de espaços comuns 
privatizados, através do surgimento de Condomínios Fechados e Shoppings Centers: uma 
clara redução do polo público das cidades.” (ABRAHÃO, 2016, p.2) 
 

O mercado imobiliário tem um papel fundamental nessa polarização ao construir, em áreas 
nobres com serviços e infraestrutura adequada, empreendimentos voltados para a demanda 
solvável. Assim as classes médias passam a ser o foco das “políticas públicas, que, em última 
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instância, procuram multiplicar o consumo e valorizar o solo urbano nos locais onde são 
aplicadas.” (SERPA, 2007, p. 21). Dessa forma, o poder de moldar a cidade concentra-se em um 
pequeno grupo que o faz segundo suas necessidades (HARVEY, 2014) e quanto mais diferença 
e privilégio existem, mais se exacerba a exclusão, e quanto mais se exacerba a exclusão, mais 
violenta vai ser a cidade (ROLNIK, 2000). Nesse cenário, o espaço público deve ser visto como 
meio para promover a equidade territorial, promovendo a inclusão, a interação social, a liberdade 
de expressão artística e a justiça socioespacial, em contraposição às desigualdades existentes. 

No entanto, a atenção do Poder Público aos sistemas complexos de planejamento em 
macroescala, na busca por medidas de controle à mobilidade, a expansão habitacional para áreas 
periféricas e a construção de grandes equipamentos que abriguem o máximo de pessoas, aliados 
a “uma síndrome ampla de instituições, políticas e estratégias regulatórias de mercado” 
(BRENNER, 2016, p. 11) têm gerado um modelo de urbanismo abrangente e hostil. Este modelo 
de planejamento e produção de cidades feito de cima para baixo, em que se determina o sujeito 
que planeja e o objeto que será conferido, não atende às demandas reais da sociedade, à medida 
que negligencia as práticas urbanas locais que já estão sendo desenvolvidas pela sociedade. As 
cidades são diversas em cada retalho que as compõem, e, por isso 

“políticas e estratégias em toda a cidade devem garantir o planejamento, desenho e gestão 
dos espaços públicos em diferentes escalas. Garantir a distribuição em toda a cidade de 
espaços públicos é uma maneira dos governos reduzirem as desigualdades e realocarem 
benefícios. O benefício de preparar uma estratégia/política em toda a cidade é a proteção 
e criação de uma rede de espaços públicos de alta qualidade.” (Documentos Temáticos 
Habitat III - Espaços Públicos) 
 

Qualidade que deve ser buscada, como a Organização das Nações Unidas (ONU) que 
estabeleceu em 2015, em um de seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que “as 
cidades e os assentamentos humanos se tornem inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, 
indicando a necessidade de um movimento de melhoria da qualidade de vida nas cidades, no 
Brasil e no mundo. Assim, vale o questionamento: quais práticas de planejamento urbano podem 
trazer uma melhor qualidade de vida nas cidades?   

Em um movimento contrário às práticas centralizadoras de planejamento urbano, o 
Urbanismo Colaborativo emerge como um modelo alternativo de cocriação e gestão 
compartilhada das cidades, entendendo que não há uma única resposta para as demandas da 
cidade, nem uma única técnica de planejamento urbano. As cidades devem ser a projeção da 
sociedade sobre o terreno (LEFEBVRE, 1968) e com o objetivo de pensar cidades mais inclusivas 
e democráticas, deve-se abandonar as generalizações, totalizações e idealizações e se aproximar 
do que acontece nos territórios da vida cotidiana. A emergência desse novo modelo de pensar e 
fazer cidades pauta as possibilidades de melhoria da qualidade de vida nas cidades, a partir de 
projetos autogestionados por grupos de pessoas, coletivos profissionais, administração pública e 
instituições que abraçam a participação de diferentes personagens da sociedade, 
tradicionalmente negligenciados nos processos de planejamento e gestão urbanos, em todo o 
processo de apreensão, tomada de decisão, execução e gestão dos espaços públicos da cidade.  
 Esta inclusão visa à radicalização da democracia, à inovação cidadã e à coesão social, 
retomando os valores da vida urbana e das relações sociais no espaço urbano. Em contraposição 
ao urbanismo normativo, herança do movimento moderno e que ainda se apresenta por meio da 
prática neoliberal de produção do espaço, a mobilização de novos métodos, conceitos e críticas 
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instância, procuram multiplicar o consumo e valorizar o solo urbano nos locais onde são 
aplicadas.” (SERPA, 2007, p. 21). Dessa forma, o poder de moldar a cidade concentra-se em um 
pequeno grupo que o faz segundo suas necessidades (HARVEY, 2014) e quanto mais diferença 
e privilégio existem, mais se exacerba a exclusão, e quanto mais se exacerba a exclusão, mais 
violenta vai ser a cidade (ROLNIK, 2000). Nesse cenário, o espaço público deve ser visto como 
meio para promover a equidade territorial, promovendo a inclusão, a interação social, a liberdade 
de expressão artística e a justiça socioespacial, em contraposição às desigualdades existentes. 

No entanto, a atenção do Poder Público aos sistemas complexos de planejamento em 
macroescala, na busca por medidas de controle à mobilidade, a expansão habitacional para áreas 
periféricas e a construção de grandes equipamentos que abriguem o máximo de pessoas, aliados 
a “uma síndrome ampla de instituições, políticas e estratégias regulatórias de mercado” 
(BRENNER, 2016, p. 11) têm gerado um modelo de urbanismo abrangente e hostil. Este modelo 
de planejamento e produção de cidades feito de cima para baixo, em que se determina o sujeito 
que planeja e o objeto que será conferido, não atende às demandas reais da sociedade, à medida 
que negligencia as práticas urbanas locais que já estão sendo desenvolvidas pela sociedade. As 
cidades são diversas em cada retalho que as compõem, e, por isso 

“políticas e estratégias em toda a cidade devem garantir o planejamento, desenho e gestão 
dos espaços públicos em diferentes escalas. Garantir a distribuição em toda a cidade de 
espaços públicos é uma maneira dos governos reduzirem as desigualdades e realocarem 
benefícios. O benefício de preparar uma estratégia/política em toda a cidade é a proteção 
e criação de uma rede de espaços públicos de alta qualidade.” (Documentos Temáticos 
Habitat III - Espaços Públicos) 
 

Qualidade que deve ser buscada, como a Organização das Nações Unidas (ONU) que 
estabeleceu em 2015, em um de seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que “as 
cidades e os assentamentos humanos se tornem inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, 
indicando a necessidade de um movimento de melhoria da qualidade de vida nas cidades, no 
Brasil e no mundo. Assim, vale o questionamento: quais práticas de planejamento urbano podem 
trazer uma melhor qualidade de vida nas cidades?   

Em um movimento contrário às práticas centralizadoras de planejamento urbano, o 
Urbanismo Colaborativo emerge como um modelo alternativo de cocriação e gestão 
compartilhada das cidades, entendendo que não há uma única resposta para as demandas da 
cidade, nem uma única técnica de planejamento urbano. As cidades devem ser a projeção da 
sociedade sobre o terreno (LEFEBVRE, 1968) e com o objetivo de pensar cidades mais inclusivas 
e democráticas, deve-se abandonar as generalizações, totalizações e idealizações e se aproximar 
do que acontece nos territórios da vida cotidiana. A emergência desse novo modelo de pensar e 
fazer cidades pauta as possibilidades de melhoria da qualidade de vida nas cidades, a partir de 
projetos autogestionados por grupos de pessoas, coletivos profissionais, administração pública e 
instituições que abraçam a participação de diferentes personagens da sociedade, 
tradicionalmente negligenciados nos processos de planejamento e gestão urbanos, em todo o 
processo de apreensão, tomada de decisão, execução e gestão dos espaços públicos da cidade.  
 Esta inclusão visa à radicalização da democracia, à inovação cidadã e à coesão social, 
retomando os valores da vida urbana e das relações sociais no espaço urbano. Em contraposição 
ao urbanismo normativo, herança do movimento moderno e que ainda se apresenta por meio da 
prática neoliberal de produção do espaço, a mobilização de novos métodos, conceitos e críticas 

 
 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

propositivas para o urbanismo levam ao que Abrahão (2008) define por “uma forma de materializar 
no urbano o espaço político das sociedades democráticas.” 
 Em sua inserção sócio-espacial, ainda que “marginal”, os assentamentos pobres 
participam de modo parcial e contra-hegemônico do exercício de construção do direito à cidade 
como direito de concebê-la e construí-la, conforme conceituado por Lefebvre (2001) e Harvey 
(2008). A demanda pelo acesso e direito à cidade são coletivos e não devem acontecer somente 
por meio de políticas de governo. Assim, o planejamento urbano não pode ser representado como 
um monopólio do Estado, mas sim pela busca de um modelo de fazer cidades de forma 
descentralizada e colaborativa, impulsionando a autonomia das comunidades e a potencialização 
de seus territórios. A inclusão do cidadão, mediante processos de engajamento e mobilização, 
em iniciativas com a administração pública, eleva sua condição a cidadão político, transformando 
sua atuação na cidade de passiva a ativa. Todos os cidadãos devem ter o direito de usar, ocupar 
e produzir cidades, a partir de construção de cidade que transcende o espaço físico, mas que tem 
a ver com as diversas formas de identidade, comunidade e habitabilidade. 
 Ao mesmo tempo, enquanto veículo de educação e cultura, os processos participativos 
também são uma oportunidade para uma história mais igualitária, por dar voz às minorias 
tradicionalmente negligenciadas pela sociedade, como mulheres, negros e crianças.  
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EXPERIÊNCIAS URBANAS PARTICIPATIVAS 
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atores envolvidos no processo.  Em ambos os casos, apresentam-se inovações e o emprego de 
abordagens de cunho interdisciplinar. A abrangência dessas experiências, limitadas 
territorialmente a espaços públicos inseridos em ocupações pobres, possuem um potencial 
expressivo de contribuição para uma perspectiva mais ampla, no nível territorial urbano. A análise 
desses casos possibilita ainda o intercâmbio e o aprendizado mútuo, com foco na aplicação de 
conceitos e práticas sócio-espaciais.  

 O projeto "O Coque que queremos" foi uma iniciativa de uma estudante, concluinte do 
curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, que desenvolveu 
seu Trabalho de conclusão de curso de mesmo nome com o objetivo de promover o engajamento 
e a participação dos moradores da comunidade do Coque na discussão de possíveis melhorias 
para os espaços públicos do local, por meio de metodologias interativas como mapeamento, varal 
dos sonhos e maquete. O trabalho contou com a parceria de duas instituições que desenvolvem 
projetos sociais no local: a ARCA (Ação de Rua e Cultura Alternativa) e a Igreja Batista Imperial 
(IBI).  

O Coque é uma das áreas com menor IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal)1 do Recife por encontrar-se em uma situação precária de infraestrutura e oferta de 
serviços. O trecho de intervenção do trabalho, também conhecido como Joana Bezerra,é um 
recorte do Coque, onde o único equipamento de lazer da população é uma quadra esportiva sob 
o viaduto Capitão Temudo. Os espaços públicos da comunidade encontram-se em condições 
precárias e as opções de lazer são limitadas às improvisações dos moradores que não dispõem 
sequer de um banco para as atividades de socialização que acontecem diariamente nas ruas e 
calçadas, extensões das casas. 

Embora, em 2011, a Prefeitura do Recife tenha projetado uma praça com pistas de skate, 
anfiteatro, playground, campo de futebol e quadra esportiva em quase 10.000 m² de área livre 
sob o viaduto, oito anos se passaram e não se tem informações sobre o início da execução do 
projeto ou mesmo da confirmação dele. Ao contrário, surgiu uma nova proposta, pouco divulgada, 
de construir oito quadras esportivas que serão construídas pelo Consórcio Novo Recife como 
medida mitigatória ao empreendimento imobiliário, voltado para a classe média, que prevê a 
construção de 13 torres no mesmo bairro.  

 Diante desse contexto de frustração e iminente gentrificação a comunidade Joana 
Bezerra que não é ZEIS2 continua em estado de abandono, sem perspectiva de melhorias e 
excluída das definições do poder público e privado sobre o destino da praça. Ao perceber as 
necessidades da comunidade, a ARCA e a Igreja Batista Imperial tiveram a iniciativa de construir 
uma praça para os moradores com paletes e pneus (Figura 1). A intervenção foi realizada em 
2015 e durou até o início de 2017 por seu caráter efêmero. Apesar de ter sido bastante utilizada, 
não houve uma continuação das intervenções ou manutenção por parte dos moradores o que 
apontou para a importância de engajá-los na criação e execução de novas intervenções, que não 

                                                
1   O IDH-M do Coque é 0,632 e o mais alto é da Orla de Boa Viagem/Pina, uma das áreas mais nobres da cidade, 
com 0,964. Fonte: RECIFE,Prefeitura; PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife. 2005. Disponível em 
<https://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/pnud2006/downloads.html> Acesso em set. 2018  
2 Zona especial de interesse social, área em que a proteção dos direitos e necessidades da população de baixa 
renda são reconhecidos legalmente. 
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1   O IDH-M do Coque é 0,632 e o mais alto é da Orla de Boa Viagem/Pina, uma das áreas mais nobres da cidade, 
com 0,964. Fonte: RECIFE,Prefeitura; PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife. 2005. Disponível em 
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renda são reconhecidos legalmente. 
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só atendessem à carência de espaços de lazer, mas também promovessem a gestão e cuidado 
do espaço, proporcionando melhorias contínuas.  

Após conhecer o Coque e o processo de apropriação da praça de paletes, uma estudante 
de arquitetura da UFPE em parceria com a ARCA e a IBI desenvolveu o projeto “O Coque que 
queremos” com o objetivo de retomar a construção de uma nova intervenção a partir do 
engajamento e incentivo ao protagonismo do morador na melhoria da comunidade por meio de 
um processo participativo que permitiu os moradores imaginarem e opinarem sobre necessidades 
e anseios para os espaços públicos do local. O processo foi constituído de algumas etapas para 
realizar um diagnóstico da área, conhecer a dinâmica do local e envolver os moradores nas 
discussões sobre o projeto. 

A primeira etapa, chamada de aproximação durou aproximadamente 3 meses e teve início 
em setembro de 2017 com o objetivo de conhecer a dinâmica da comunidade, articular a 
participação dos atores por meio de reuniões presenciais, identificar lideranças entre os 
moradores e desenvolver estratégias para abordar a comunidade. 

A segunda etapa foi em março de 2018, quando realizou-se uma ação social com mais 
de 40 voluntários (Figura 2). No momento, 89 moradores foram entrevistados e participaram de 
um mapeamento de atividades de lazer, a partir de uma perspectiva vôo de pássaro feita à mão 
da comunidade, na qual os moradores colavam um adesivo da cor representativa de uma 
atividade de lazer que praticavam com frequência (Figura 3). Após as atividades os moradores 
eram encaminhados para serviços como cabeleireiro, aferição de pressão e consultoria jurídica. 
O evento ficou conhecido como Coque Day e ainda ofereceu um momento de recreação e 
contação de história para as crianças sobre cidadania. 

A Terceira etapa foi em outubro de 2018, na Igreja Batista Imperial com a participação de 
alguns moradores para discutir as melhorias do local  e fazer um planejamento de ações. O 
encontro contou com as seguintes atividades: 

1. Identificação de pontos positivos e negativos a partir de fotos tiradas da 
comunidade. A dinâmica gerou discussões relevantes ao projeto;  

2. “Varal dos sonhos” (Figura 4) ; 
3. Maquete física do local de intervenção com mobiliários móveis que permitiram 

maior interação durante a tomada de decisões sobre possíveis intervenções no 
local (Figura 5); 

4. Planejamento de ações de acordo com a prioridade. 
Após os encontros, colagens ilustrativas foram produzidas a partir do que foi discutido 

com os moradores (Figuras 6 e 7). 
A discussão proporcionada durante o processo, permitiu identificar que as melhorias 

desejadas pelos moradores diferem da proposta mais recente do Consórcio Novo Recife. Além 
disso, o trabalho motivou os parceiros, que atualmente buscam realizar outra intervenção, porém 
com o envolvimento dos moradores, os quais sentiram-se estimulados a contribuir com a melhoria 
da própria comunidade.  

Assim como no Coque, outras áreas de baixa renda que encontram-se nas mesmas 
condições de carência de equipamentos de lazer, infraestrutura e serviços estão passando por 
um processo de transformação, a partir de iniciativas cidadãs, coletivos urbanos, projetos 
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acadêmicos, organizações ou administração pública que objetiva desmistificar o paradigma da 
participação a partir do acesso e direito à cidade, com soluções que vão de encontro ao 
planejamento urbano centralizado e tecnicista.   

Na comunidade de Santa Luzia, o Massapê, uma organização composta por profissionais 
e estudantes de arquitetura e urbanismo, apoia o enfrentamento dos desafios de um 
assentamento urbano pobre e extremamente precário, centrando a atenção no desenvolvimento 
de ações de ativação e melhoria dos espaços públicos a partir da construção coletiva de soluções, 
incluindo a construção de uma horta comunitária. O Massapê atua no campo compartilhado do 
urbanismo, da arquitetura e do ativismo social, promovendo ações de educação, ativação e de 
melhoria dos espaços públicos, a partir da sua cocriação e coprodução entre diversos atores da 
sociedade, com o objetivo de construir soluções colaborativas para cidades mais inclusivas, 
democráticas e sustentáveis, buscando estratégias para que todas as camadas sociais possam 
desfrutar de espaços de qualidade. 

Por meio de uma parceria com o CEPAS (Centro de Ensino Popular e Assistência Social 
de Pernambuco Santa Paula Frassinetti), uma ONG da vila voltada para o ensino popular e a 
assistência social, foi possível aprovar um financiamento do Fundo Socioambiental Casa para a 
construção de uma horta comunitária na vila, tendo em vista as ações espontâneas de pequenas 
hortas urbanas existentes. Inseridos na cidade do Recife, que apresenta um  cenário de intensa 
urbanização, alto fluxo de automóveis e ausência de áreas livres, as hortas urbanas oferecem 
um ambiente de bem-estar social e contato com a natureza, o qual estimula as práticas de 
agricultura orgânica, além de promover o exercício da cidadania e das práticas pedagógicas, 
elevando a condição do território a educador. 

Às margens do Rio Capibaribe, a comunidade de Santa Luzia resiste permanecendo em 
uma área privilegiada da cidade, valorizada economicamente pelo mercado imobiliário, por não 
se enquadrar enquanto ZEIS. A comunidade é predominantemente composta por habitantes de 
baixa renda, com uma variação tipológica entre moradias de alvenaria tradicional, abastecidas 
precariamente por serviços públicos e infraestrutura básica, e palafitas insalubres que ocupam a 
margem do rio. Essa diversidade de interações socioespaciais fomenta conflitos relacionados, 
principalmente, a questões de classe na comunidade e, no intuito de cessar o aumento da 
ocupação habitacional insalubre na beira do Capibaribe, moradores mobilizaram-se para 
construção de um espaço de convivência na margem do rio a partir de iniciativas espontâneas. 
O espaço, denominado por eles de Rioteca, conta com uma biblioteca, parque infantil, mobiliários 
para permanência e lazer e estrutura para realização de eventos festivos da comunidade.  

Com objetivo de potencializar a participação cidadã no uso, cuidado e gestão dos espaços 
públicos, bem como trazer novas perspectivas da sustentabilidade ambiental da construção 
urbana a partir da implantação de um espaço agroecológico, a Horta Comunitária foi construída 
por meio de um processo colaborativo em um terreno subutilizado e residual ao lado da Rioteca. 
Sendo a comunidade a maior impactada pelos resultados da intervenção, a participação dos 
moradores em todos os processos de apreensão, tomada de decisão, execução e gestão do 
projeto potencializa o sentimento de pertencimento e apropriação com o lugar. Este sentimento 
converte-se não apenas em empoderamento, como também na criação de uma cultura de 
cidadania ativa, em que a população passa a ter determinação e autonomia para transformar o 
lugar onde mora, na medida em que se fortalecem os vínculos e o propósito comum. Nesse 
sentido, baseado na metodologia de cocriação e coprodução do Massapê, o processo buscou 
integrar os diversos atores do território, a partir da criação de uma rede de colaboração. 
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Com objetivo de fortalecer o território em que se insere e os seus atores, o projeto foi 
desenvolvido em seis etapas: 

1. Conhecendo a área: reconhecimento e integração da área e dos atores envolvidos, 
a partir de métodos de coleta de dados e apreensão do espaço tão diversos e 
dinâmicos quanto os próprios lugares. 

2. Engajando pessoas: integrar os diferentes atores no desenvolvimento de todo o 
processo, por meio de uma distribuição de responsabilidades e papéis. As rodas 
de conversa são uma estratégia metodológica de aproximação e de comunicação 
mais dinâmica e informal, que visa promover o diálogo e estreitar os laços.  

3. Desenhando lugares: pensar coletivamente o espaço que será construído a partir 
de dinâmicas de cocriação para compartilhamento de sonhos, desejos, 
expectativas e projeções para o espaço (Figuras 7 e 8).  

4. Construindo juntos: construção do projeto idealizado em processo de mutirões, o 
qual possui como uma das virtudes o caráter pedagógico, a partir da lógica de 
aprender fazendo, como um estímulo aos cidadãos a serem agentes de 
transformação dos seus bairros (Figuras 9 e 10).  

5. Celebrando: celebrar o processo e ocupar o espaço, reunindo todas as pessoas 
que participaram do projeto, direta ou indiretamente, e também convidando outros 
atores engajados na causa, em um momento festivo tão importante quanto todas 
as outras etapas.  

6. Cuidando juntos: desenvolver um modelo de gestão compartilhada a partir de 
ferramentas de monitoramento e avaliação do processo, a fim de que o projeto 
permaneça vivo ao longo do tempo.  

 
Ao projetar um espaço público a partir de um processo que integra diversos atores como 

moradores, coletivos urbanos, instituições educacionais, organizações e poder público, e que 
condiz com as necessidades da população, o resultado transcende a questão física do espaço: 
há melhoria na segurança, na qualidade de vida do bairro e no fortalecimento do senso de 
comunidade (Figuras 10 e 11). 

 
/CONCLUSÃO 
 

Fruto de uma narrativa dominante de centralização do planejamento urbano para atender 
às demandas de uma minoria econômica, a produção do espaço urbano estabeleceu territórios 
de natureza excludente que, embora comportem a maior parte da população, se caracterizam 
pela ausência de projetos urbanísticos, de infraestrutura e serviços públicos urbanos e 
vulnerabilidade social e territorial. Em um cenário de crise urbana, em que as desigualdades 
sociais estão materializadas na distribuição do território, fica evidente a necessidade de se pensar 
estratégias de reforço à coesão territorial e ferramentas de alcance às demandas reais da 
população. Esses territórios, que a administração pública comumente não alcança, já estão sendo 
produzidos de forma autônoma pela própria população, em modelos de colaboração e inovação 
social. As experiências apresentadas nas comunidades do Coque e Santa Luzia, embora tenham 
alcançado etapas distintas, partiram do mesmo princípio de processo participativo onde a 
colaboração, o engajamento e o empoderamento da população é incentivado e perpassa por 
todas as fases. Em ambos os casos, a participação se deu por diversos atores que coletivamente 
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discutiram, pensaram e criaram o espaço urbano a partir de diferentes perspectivas e um mesmo 
anseio: o direito à cidade que segundo Harvey (2014, p.28) 

“é, portanto, muito mais do que um direito de acesso individual ou grupal aos recursos que 
a cidade incorpora: é um direito de mudar e reinventar a cidade mais de acordo com 
nossos mais profundos desejos. Além disso, é um direito mais coletivo do que individual, 
uma vez que reinventar a cidade depende inevitavelmente do exercício de um poder 
coletivo sobre o processo de urbanização.”   
 

 Assim, a fim de conduzir processos mais democráticos para construção de cidades mais 
inclusivas e socialmente justas, o poder público, enquanto agente legal, deve buscar promover o 
equilíbrio territorial de forma participativa, a partir da descentralização das tomadas de decisão do 
planejamento das cidades e da aproximação com as iniciativas coletivas cidadãs. Os processos 
participativos aqui apresentados compõem um conjunto de metodologias coerentes, interativas 
que podem ser replicados em casos semelhantes, constituindo-se em uma ferramenta de 
planejamento urbano colaborativo para o poder público e iniciativas da sociedade civil para a 
transformação da cidade.   
 As cidades devem se assemelhar a materialização dos desejos das pessoas, e com o 
objetivo de pensar cidades mais inclusivas, democráticas, resilientes e vivas, é importante que o 
planejamento urbano não aconteça apenas a partir da ótica quantitativa, a partir da análise e 
levantamento de dados, mas a partir da perspectiva qualitativa, sensível às complexidades da 
área e do dia a dia da comunidade que é apreendido a partir da experiência, ao contexto cultural 
e socioeconômico, e às necessidades que são expressas e compreendidas ao longo de um 
processo que envolve, engaja e apreende a partir da participação coletiva.    
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Figura 1 - Praça de paletes e pneus 
Fonte: Letícia Lisboa, 2015. 
 

 
Figuras 2 e 3 - Ação social e mapeamento das áreas de lazer. 

Fonte: Letícia Lisboa, 2018. 
 

 
Figuras 4 e 5 - Varal dos sonhos e interação com a maquete. 

Fonte: Socram Sousa, 2018. 
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Figuras 4 e 5 - Varal dos sonhos e interação com a maquete. 

Fonte: Socram Sousa, 2018. 
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Figuras 6 e 7 - Antes e depois de uma das áreas de intervenção da comunidade. 
Fonte: Google street view; Projeto Sandy Vieira, Colagem Bárbara Barbosa, 2018 

 

 
Figuras 7 e 8 - Oficina de cocriação com crianças e adultos. 

Fonte: Acervo do autor, 2018. 

Figuras 9 e 10 - Oficina de cocriação com crianças e 
adultos. 

Fonte: Acervo do autor, 2018. 
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Figuras 10 e 11 - Antes e depois da área de intervenção. 
Fonte: Acervo do autor, 2018. 

Figuras 12 e 13 - Antes e depois da área de 
intervenção. 

Fonte: Acervo do autor, 2018. 
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Figuras 10 e 11 - Antes e depois da área de intervenção. 
Fonte: Acervo do autor, 2018. 

Figuras 12 e 13 - Antes e depois da área de 
intervenção. 

Fonte: Acervo do autor, 2018. 
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Eixo B: Evolução teórica e ação na produção social do habitat 

Resumen: El tráfico que marca el paso de los siglos trae consigo nuevas formas de entender y 
analizar las configuraciones del estado, las formas de organización popular y las dinámicas 
sociopolíticas y económicas que subyacen en la vida cotidiana de las ciudades contemporáneas. 
Dado este contexto, el objetivo del trabajo en cuestión es analizar las intervenciones estatales y su 
relación con la producción de hábitat en la ciudad de Recife-PE, para comprender cómo se configura 
el derecho a la ciudad en el contexto actual. regresión de los derechos sociales. El debate sobre el 
derecho a la ciudad parte de las reflexiones de Lefebvre (2001) y Harvey (2014), con respecto al 
Estado, reanudaremos los análisis de Sousa Santos (1984) y Harvey (2005). En la discusión de 
Hábitat Producción, seguiremos las proposiciones esbozadas en De La Mora (2010). El método de 
investigación se basa en el enfoque dialéctico materialista, que busca en las apariencias la esencia 
de los fenómenos sociales, en función de las categorías: totalidad, mediación y contradicción. Para la 
construcción de este escrito, optamos por realizar una encuesta bibliográfica en libros, artículos 
científicos, disertaciones y tesis, así como datos empíricos recopilados en portales oficiales de los 
gobiernos federal, estatal y municipal para comprender cómo se produce el derecho a la ciudad. 
contra las nuevas configuraciones del estado moderno. La investigación se vuelve válida ya que 
contribuye al fomento del debate teórico metodológico sobre la producción del hábitat, el derecho a la 
ciudad y la acción del Estado frente a la regresión de los derechos sociales en el capitalismo 
contemporáneo. Dado lo anterior, dilucidamos la necesidad de discutir los problemas relacionados 
con la producción de hábitat y la acción estatal en estos territorios, considerando que la ciudad de 
Recife, la capital de Pernambuco, tiene una composición socioespacial y territorial esbozada por las 
contradicciones que conforman la región. realidad urbana de las grandes ciudades brasileñas. El 
fenómeno de la vivienda autoconstruida, en línea con la fuerte presencia de Comunidades de Interés 
Social (CIS), es una constante en la escena contemporánea. En este escenario, vemos la 
reorientación del Estado en la búsqueda de una mayor rentabilidad en lo urbano, dejando de lado los 
preceptos básicos, sobre todo, la idea misma del derecho a la ciudad, entendido aquí, no solo como 
el derecho a la vivienda, sino al conjunto de elementos inherentes. La vida urbana en las grandes 
ciudades. 

Palabras clave: Derecho a la Ciudad; Estado; Producción de hábitat; vivendas; Recife. 
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Resumo: O transito que demarca a passagem dos séculos, traz consigo novas formas de 
compreender e analisar as configurações do Estado, as formas de organização popular, e as 
dinâmicas sociopolíticas e econômicas que decalcam o cotidiano das cidades contemporâneas. 
Diante desse contexto o objetivo do trabalho em tela, está centrado em analisar as intervenções do 
Estado e sua relação com as formas de produção do habitat na cidade do Recife-PE, a fim de 
compreender como direito à cidade configura-se no atual contexto de regressão dos direitos sociais. 
O debate sobre o direito à cidade parte das reflexões de Lefebvre (2001) e Harvey (2014), em relação 
ao Estado, retomaremos as analises de Sousa Santos (1984) e Harvey (2005). Já na discussão da 
Produção do habitat, seguiremos com as proposições demarcadas em De La Mora (2010). O método 
da pesquisa está pautado na abordagem materialista dialética, que busca nas aparências a essência 
dos fenômenos sociais, tendo por base as categorias: totalidade, mediação e contradição. Optamos, 
para a construção desse escrito, realizar um levantamento bibliográfico em livros, artigos científicos, 
dissertações e teses, além de dados empíricos coletados em portais oficiais dos governos federal, 
estadual e municipal a fim de apreender como se dá a efetivação do direito à cidade frente às novas 
configurações do Estado moderno. A investigação torna-se valida à medida que contribui no fomento 
do debate teórico metodológico sobre a produção do habitat, direito à cidade e a ação do Estado 
frente a regressão dos direitos sociais no capitalismo contemporâneo. Elucidamos, diante do exposto, 
a necessidade em discutir sobre a problemática relacionada à produção do habitat e a ação do 
Estado nesses territórios, tendo em vista que a cidade do Recife, capital pernambucana, apresenta 
uma composição socioespacial e territorial delineada pelas contradições que perfazem a realidade 
urbana das grandes cidades brasileiras. O fenômeno da autoconstrução de moradias, alinhada a forte 
presença das Comunidades de Interesse social (CIS) são uma constante na cena contemporânea. 
Neste cenário, assistimos a reorientação do Estado na busca de uma maior lucratividade no urbano, 
deixando de lado preceitos básicos, sobremaneira, a própria ideia de direito à cidade, entendido aqui, 
não apenas como o direito à moradia, mas ao conjunto de elementos inerentes a vida urbana nas 
grandes cidades. 

Palavras-Chave: Direito à Cidade; Estado; Produção do Habitat; Moradia; Recife. 

 

Abstract: The traffic that marks the passing of the centuries brings with it new ways of understanding 
and analyzing the configurations of the state, the forms of popular organization, and the socio-political 
and economic dynamics that underlie the daily lives of contemporary cities. Given this context, the 
objective of the work in question is to analyze state interventions and their relationship with habitat 
production in the city of Recife-PE, in order to understand how the right to the city is configured in the 
current context regression of social rights. The debate on the right to the city starts from the reflections 
of Lefebvre (2001) and Harvey (2014), regarding the State, we will resume the analyzes of Sousa 
Santos (1984) and Harvey (2005). In the discussion of Habitat Production, we will follow the 
propositions outlined in De La Mora (2010). The research method is based on the dialectical 
materialist approach, which seeks in appearances the essence of social phenomena, based on the 
categories: totality, mediation and contradiction. For the construction of this writing, we chose to carry 
out a bibliographic survey in books, scientific articles, dissertations and theses, as well as empirical 
data collected in official portals of the federation, state and county governments in order to understand 
how the right to the city occurs against the new configurations of the modern state. The research 
becomes valid as it contributes to the fomentation of the methodological theoretical debate on habitat 
production, right to the city and the action of the State in the face of the regression of social rights in 
contemporary capitalism. 

Keywords: Right to the City; State; Habitat Production; Dwelling; Recife. 
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Introdução 

Para compreendermos a relação posta entre a produção social do habitat e 
intervenção Estatal partiremos, inicialmente, das noções de direito à cidade e a regressão 
de direitos no Brasil. Em seguida abordaremos a intervenção do Estado e a produção social 
do habitat e, por fim, caracterizaremos as tensões e contradições no espaço urbano na 
cidade do Recife, objeto dessa breve investigação.  

Para tanto, consideramos a cidade como uma mercadoria, mecanismo de extração 
de mais-valia, palco de lutas de classes e espaço de circulação de capital. Por estar 
submetido à lógica do capital, a cidade e o espaço urbano são apropriados de forma díspar 
entre os diferentes atores que produzem e consomem este espaço.  

Neste cenário, o direito à cidade deve ser entendido muito mais do que um direito de 
visita ou de retorno às cidades e não deve ser resumido ao enfrentamento de questões 
pontuais. Mas, deve está relacionado ao conjunto de fenômenos urbanos, que se 
radicalizam na atual fase globalizada e financeira do capital. 

A pesquisa de base qualitativa e quantitativa tratou de estabelecer conexões entre 
levantamentos empíricos e bases teóricas, para fundamentar os argumentos em relação ao 
Estado, a produção social do habitat, do direito à cidade e mesmo da questão dos direitos 
sociais na contemporaneidade. A pesquisa em livros, artigos, dissertações e teses, bem 
como os levantamentos em portais oficiais, caracterizaram a metodologia adotada para a 
efetivação do escrito em tela. 

No Brasil, os avanços nos direitos e conquistas que demarcam a promulgação da 
Constituição Federal de 1988 e, posteriormente o Estatuto das Cidades, sofrem duros 
golpes com a reconfiguração do Estado e com a regressão dos direitos no Fernando 
Henrique Cardoso (FHC), entre 1994 e 2002. Já nos governos de Luis Inácio Lula da Silva e 
da presidenta Dilma Rousseff, entre os anos de 2003 e 2016, podemos observar uma série 
de avanços, regressões e principalmente contradições no encaminhamento de políticas e 
programas que almejaram responder demandas sociais.  

Atualmente, no governo autoritário do militar reformado Jair Bolsonaro que amparado 
pela retórica internacional de modernização do Estado tem promovido cortes de programas 
sociais e a alta dos preços de insumos básicos, impactando diretamente nas condições de 
vida dos trabalhadores.  

Diante disso, podemos perceber que a ação do Estado é objeto de luta de classes e 
está sujeita aos limites da produção capitalista. Por tanto, esta ação não está direcionada 
para a superação das contradições, mas para dispersá-las.  
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No que se refere às diferentes formas de produção de moradias na cidade do Recife, 
apresentaremos as 03 formas apontadas por Souza (et. al, 2015). Já a produção social do 
habitat, uma forma de produção de moradias que representa a síntese dialética entre as 
necessidades de moradia da população e as intervenções do Estado, abordaremos os 
conceitos apresentados por De la Mora (2010).  

Por fim, consideramos a cidade do Recife, capital pernambucana e sua composição 
socioespacial e territorial como um espaço marcado pelas contradições. O fenômeno da 
autoconstrução de moradias, alinhada a forte presença das Comunidades de Interesse 
social (CIS) são uma constante na cena contemporânea desta cidade.  

Neste cenário, assistimos a reorientação do Estado na busca de uma maior 
lucratividade no urbano, deixando de lado preceitos básicos, sobremaneira, a própria ideia 
de direito à cidade, entendido aqui, não apenas como o direito à moradia, mas ao conjunto 
de elementos inerentes a vida urbana. 

1. Direito à Cidade e Regressão dos Direitos Sociais no Brasil: aspectos iniciais  

É no bojo das transformações políticas e societárias que situamos os problemas 
urbanos. Nesse sentido, demarcamos que o urbano é múltiplo e articulado, seja em relação 
aos fenômenos socioespaciais e territoriais, ou mesmo em relação ao conjunto de serviços 
sociais que nele se assentam, por intermédio do Estado, que ao intervir nesses territórios, 
contribui de forma basilar para o processo de produção do espaço, de acordo com 
interesses distintos, como observaremos no item abaixo. 

Não é nosso objetivo travar um longo debate sobre o espaço urbano, ou mesmo 
sobre os agentes que influem no processo de produção do espaço metropolitano, tendo em 
vista que, mesmo figurando debates importantes, não conseguiríamos manter uma 
cronologia teórica e histórica, dentro dos limites requisitados no presente escrito. 

Dessa forma, tentaremos exprimir algumas anotações acerca do direito à cidade e os 
direitos sociais, estes últimos, analisados sob a ótica da dinâmica contemporânea de 
regressividade dos direitos.  

Assim, partiremos da assertiva de que as modificações no curso da história do modo 
de produção vigente, fez com que a inserção do Estado, na relação entre a luta de classes e 
as requisições do processo de valorização e acumulação de capital, fosse radicalizada 
(BEHRING, 2009).  

Nessa direção, se traçarmos um link com a realidade das cidades brasileiras e, 
principalmente com o Recife – nosso objeto de estudo -, veremos que a própria idéia de 
urbanização esteve ligada a uma lógica de crescimento e ajuntamento demográfico, que 
criou e monopolizou as riquezas produzidas, especialmente no período em que se 
intensificou o êxodo rural, criando uma camada de indivíduos vivendo em condições 
precárias de moradia, sendo forçados a habitarem os morros, alagados e áreas distantes da 
grande cidade, sem condições adequadas de infraestrutura social e urbana (LIMA, 2012).  

Os reflexos dessas ações podem ser observados no avanço da apropriação do solo 
urbano, que no Recife, por exemplo, fez-se de forma extremamente desigual (LIMA, 2012), 
já que o processo de ocupação e produção das cidades brasileiras remete-se as relações 
capitalistas de produção, sendo elas guiadas pelos mecanismos mercadológicos que 
garantem a posse da terra privada por meio do pagamento do “preço do chão” (CARLOS, 
2007, p. 48). 
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No que se refere às diferentes formas de produção de moradias na cidade do Recife, 
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Esse conjunto de fatores está intrinsecamente relacionado ao processo de 
reprodução do capital, dado que o mesmo: 

[...] vai indicar os modos de ocupação do espaço pela sociedade, baseados nos 
mecanismos de apropriação privada, em que o uso do solo é produto da condição 
geral do processo de produção da humanidade, que impõe uma determinada 
configuração ao espaço urbano (CARLOS, 2007, p. 49). 

Diante disto, a cidade passa a ser vista como uma mercadoria, como mecanismo de 
extração de mais-valia e como espaço de circulação acelerada do capital aumentando, 
assim, sua valorização. As Relações de produção capitalistas "[...] ao mesmo tempo que 
provocam, com a indústria moderna, uma tendência crescente à aglomeração urbana, 
imprimem um tríplice limite a qualquer organização racional do planejamento urbano”. 
(LOJKINE, 1981, p. 153). Um desses limites encontra-se na lógica do financiamento dos 
elementos inerentes a vida urbana no capitalismo e outro, direciona-se a forma de 
apropriação privada do solo urbano, que ocorreu e ainda ocorre de forma desigual. 

É nesse contexto que devemos situar o debate sobre o Direito à Cidade. A 
argumentação que parte de Lefebvre (2001) é imprescindível para a plena compressão da 
categoria. O autor, já na segunda metade do século passado, argumentava que “A cidade 
historicamente formada não vive mais, não é mais apreendida praticamente. Não é mais do 
que um objeto de consumo cultural para os turistas e para o estetismo, ávidos de 
espetáculos e do pitoresco” (LEFEBVRE, 2001, p. 106).  

Assim, ao debater o direito à cidade, o filósofo francês, aponta que este “[...] não 
pode ser concebido como um simples direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. 
Só pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada” (LEFEBVRE, 
2001, p. 118). 

Entretanto, as dificuldades encontradas para a concretização da ideia de direito à 
cidade supracitada, justificam-se nos conflito e antagonismos de classe no capitalismo, pois: 

Vivemos progressivamente em áreas urbanas divididas e tendentes ao conflito.[...] 
Os resultados são indelevelmente cáusticos sobre as formas espaciais de nossas 
cidades, que consistem progressivamente em fragmentos fortificados, comunidades 
fechadas e espaços públicos privatizados mantidos sob constante vigilância. No 
desenvolvimento mundial, a cidade está se dividindo em diferentes partes 
separadas, com aparente formação de muitos “microestados” (HARVEY, 2012, p. 
81). 

 Sobre o último elemento, Harvey (2012, p. 84), aponta que: 
O poder financeiro apoiado pelo Estado força a desobstrução dos bairros pobres, em 
alguns casos, tomando posse violentamente da terra ocupada por toda uma 
geração. A acumulação de capital através da atividade imobiliária é incrementada, já 
que a terra é adquirida quase sem custo. 

Em suma, temos que o direito à cidade, não se resume a pautas minimalistas, ou 
questões pontuais, mas está relacionado ao conjunto de fenômenos urbanos, que se 
radicalizam na atual fase globalizada e financeira do capital. Essa fase é marcada pelos 
constantes embates concebidos na dinâmica de classes, estando o Estado a frente e ao 
lado, quase sempre do capital privado especulativo, comungando e nutrindo-se do 
aviltamento dos direitos e da vida da população, sobremaneira a mais pobre. 
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Outrossim, ao redirecionarmos o debate para o campo dos direitos sociais, 
percebemos os constantes golpes deferidos nos mesmos, seja no direito à educação, à 
saúde, à assistência social, à moradia ou mesmo o direito ao lazer.  

A Constituição Federal de 1988 postula, em seus mais de 200 artigos, que o Estado 
Democrático de Direito é “algo” inviolável, devendo o Estado nacional e suas instâncias de 
poder (executivo, legislativo e judiciário), zelar pelo o cumprimento dos seus preceitos, 
dentre eles a participação popular, a descentralização político administrativa e os 
compromissos que o Estado deve assumir diante do conjunto de direitos sociais 
apresentado, sobremaneira no artigo 6º (BRASIL, 2016). 

Ao longo dos anos, um conjunto de iniciativas foram ao encontro dos tão 
ovacionados “avanços constitucionais”, por exemplo, a saúde pública e a previdência social, 
passaram a ter uma legislação própria que as regulamentava, bem como a assistência 
social - que junto às duas primeiras, conformam o tripé da Seguridade social -, passou a ter 
Normas Operacionais e uma lei própria, que foi cortejada em diversos aspectos, dentre eles 
na forma de abordagem das situações de vulnerabilidade social. Além disso, os artigos 182 
e 183 da Constituição que tratam da política urbana tiveram o seu reconhecimento definido 
na Lei n. 10.257/01(BRASIL, 2001), Estatuto das Cidades, que no ano de 2001, tornou-se 
um dos marcos legislativos urbanos no país.  

Contudo, tais avanços traziam consigo outras formas de conceber os direitos e 
conquistas sociais, sobremaneira da população mais pobre. Os constantes cortes, vetos e 
golpes nesse arcabouço legal, clareavam a verdadeira face política e econômica que 
emergia no Brasil nos anos posteriores a 1988. Os governos encabeçados por Fernando 
Henrique Cardoso (FHC), entre 1994 e 2002, representaram um marco nessa forma de 
reorientação do Estado e regressão dos direitos.  

O fetiche sob o mercado, evidenciado na busca por subsídios nas agências 
internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, caminhavam lado a lado com a forma de 
gestão federal, de desresponsabilização do Estado, em relação ao social, bem como, o 
recrudescimento das idéias liberais no campo político e econômico. Nessa direção: 

O predomínio do mercado como supremo regulador das relações sociais, contudo, 
só pode se realizar na condição de uma suposta ausência de intervenção estatal. O 
papel do Estado, uma espécie de mal necessário na perspectiva do liberalismo, 
resume-se a fornecer a base legal com a qual o mercado pode melhorar os 
“benefícios dos homens” [...] (BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p. 56). 

Ao longo dos anos, mesmo durante a gestão do presidente Luis Inácio Lula da Silva 
e da presidenta Dilma Rousseff, ambos do partido dos trabalhadores (PT) -, que estiveram à 
frente do governo federal entre os anos de 2003 e 2016 -, tivemos como marca nacional 
uma série de avanços, regressões e principalmente contradições no encaminhamento de 
políticas e programas que almejaram responder demandas sociais.  

Ao tempo em que a gestão federal, na gestão do PT, era aclamada no mundo por 
retirar o país do mapa da fome observávamos, no contexto nacional, uma séria de ações 
antipopulares, que mobilizavam setores da sociedade que questionavam o andamento e as 
escolhas do governo. Citamos, por exemplo, a impopular proposta de reforma da 
previdência dos servidores públicos, marca da primeira gestão do presidente Lula, que foi 
aprovada a contragosto dos movimentos populares e sindicais. Além disso, as constantes 
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articulações com partidos de direita, e com um viés antipopular, desenhavam algumas 
dessas contradições. 

Com as crises econômicas e políticas que sucederam os anos de 2015 e 2016, os 
direitos sociais sofreram com uma significativa regressão, marcada pelo esvaziamento de 
recursos, fechamento de serviços e desconstrução de equipes e programas sociais. Com o 
golpe político de 2016, que retira do cargo maior do executivo nacional, a presidenta eleita 
Dilma Rousseff, colocando no poder o senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia (Michel 
Temer), o país passa por uma avalanche de reformas de cunho neoliberal.  

A aprovação do Projeto de Emenda Constitucional (PEC-95), conhecida como PEC 
do teto dos gastos – também nominada de PEC da Morte - que restringe os investimentos e 
gastos públicos por 20 anos, abre espaço para um crítico debate sobre os rumos das 
políticas públicas no Brasil, especialmente às de caráter social, como saúde, educação e 
assistência social, que já projetam perdas e fragmentações nos próximos anos, com os 
cortes no orçamento.  

Mas o pacto do terror não se resume a isso, o contingenciamento de recursos da 
educação, ciência e tecnologia, além da aprovação da reforma trabalhista e as articulações 
– avançadas – em torno da reforma da previdência social, deixam o futuro incerto para a 
classe trabalhadora, que já cogita a dissolução de direitos e conquistas legais, no campo do 
trabalho.  

Apoiado na retórica internacional de modernização do Estado, os efeitos desse 
“pacote de maldades”, terá forte impacto nas condições de vida dos trabalhadores, que já 
sentem os efeitos da crise econômica, expressa no desemprego, no aumento da violência, 
nos cortes de programas sociais e na alta dos preços de insumos básicos, bem como no 
autoritarismo característico da atual gestão federal, sob tutela do militar reformado, Jair 
Bolsonaro (PSL). 

2. Intervenção do Estado e Produção Social do Habitat 

Para analisarmos a intervenção do Estado e sua relação com a Produção de 
moradias na cidade do Recife, a fim de compreender como o Direito à Cidade configura-se 
no atual contexto de regressão de direitos, partiremos, inicialmente, da compreensão de que 
o surgimento do Estado se dá partir da contradição entre o interesse particular e o interesse 
comunitário. Essa contradição está centrada na dominação entre as classes socais e é 
determinada pela divisão social e técnica do trabalho (MARX; ENGELS, 2009). 

Nessa direção, o Estado surge para manter o antagonismo de classes sob controle. 
Historicamente, [...] O Estado Antigo era, antes de mais nada , o Estado dos senhores de 
escravo para controlar os escravos, assim como o Estado Feudal era o órgão da nobreza 
para oprimir os servos camponeses, e o Estado representativo moderno é o instrumento 
para explorar a mão-de-obra assalariada pelo capital (ENGELS, 1941, p. 157 apud 
HARVEY, 2005, p. 80). 

Portanto, o Estado, no capitalismo, é uma forma de organização burguesa voltada à 
manutenção dos interesses e propriedades desta classe. Neste tipo de sociedade, a 
articulação dominante é a lógica do capital e as relações sociais de produção penetram de 
forma desigual o tecido social (SANTOS, 1984). 

Diante dessa articulação, a atuação do Estado é objeto de luta de classes, e está 
sujeita aos limites estruturais das necessidades da produção. Nesse contexto, a função do 
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Estado é dispersar as contradições e as lutas a fim de mantê-las em nível de 
tensionamentos compatível aos limites estruturais impostos pelo processo de acumulação e 
pelas relações sociais de produção no capitalismo, ou seja, não se trata de resolver ou 
superar as contradições, mas de mantê-las em estado de latência mediante as ações 
dirigidas as tensões, problemas e questões sociais que se manifestam a partir das 
contradições. Portanto, “esta desigualdade é articulada e obriga o Estado a constantes 
ajustamentos e mudanças no processo de dominação política sem, de modo algum, resolver 
(superar) as contradições principais em que essa dominação se assenta. É esta a teoria da 
dialética negativa do Estado capitalista” (SANTOS, 1984, p.16). 

Corroborando com a perspectiva situada por Santos (1984) e apresentando 
elementos que caracterizam a intervenção do Estado na capital Pernambucana, Souza (et 
al, 2015) assinala que para dispersar  os contradições na cidade do Recife relacionadas as 
ocupações informais de terras urbanas, o Estado atua: “nas politicas habitacionais 
implementadas a partir da década de 1980, com ações de urbanização e legalização dos 
assentamentos pobres existentes; e na ação regulatória, no momento em que 
institucionaliza grande parte desses assentamentos como Zonas Especiais de Interesse 
Social” (ZEIS) (SOUZA, et al, 2015, p. 257). 

Ao direcionarmos os olhares para as formas de produção de moradias na cidade, nos 
deparamos com diversas formas e abordagens acerca de como o elemento “habitação” 
toma centralidade na agenda governamental, empresarial, bem como emana de uma 
necessidade objetiva da população.  

Assim, Souza (et. al, 2015) aponta a existência de 03 formas para esta produção: a 
produção empresarial de moradias; a produção informal de moradias; e a promoção pública 
de moradia. 

O primeiro tipo de provisão de moradias é a produção empresarial. Esta produção 
está destinada, prioritariamente, para as camadas médias e altas da sociedade e 
geralmente ocorre por meio do adensamento e da verticalização das áreas mais valorizadas 
da cidade. 

O segundo tipo de provisão de moradias é a produção informal. Este tipo de moradia 
pode ser observado ao longo do processo de urbanização do Recife na medida em que se 
apresenta como uma estratégia histórica das comunidades mais pobres através da 
autoconstrução e da autogestão individual ou coletiva. Sobre isso, a hipóteses apresentada 
pelas autoras é que:  

[...] a forma empresarial de produção de moradia define padrões de organização 
social do território e, paralelamente, desenvolvem-se outras formas de produção, tais 
como a autoconstrução ou a autogestão individual e a autogestão coletiva, 
envolvendo os processos em que os usuários, isoladamente ou organizados 
coletivamente em associações ou cooperativas, são os promotores do 
empreendimento, controlam o projeto e o processo de produção diretamente, 
envolvendo a mão de obra própria (SOUZA, et al, 2015, p. 243).  

A terceira forma é a promoção pública de moradia. Este tipo é expresso pela 
intervenção do Estado no campo da habitação e pela articulação entre União, Estados e 
Municípios. Este tipo de promoção de moradias envolve a produção direta ou por 
empreitada do poder público, pela promoção da autoconstrução, da autogestão individual ou 
da autogestão coletiva. 
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de moradia. 

O primeiro tipo de provisão de moradias é a produção empresarial. Esta produção 
está destinada, prioritariamente, para as camadas médias e altas da sociedade e 
geralmente ocorre por meio do adensamento e da verticalização das áreas mais valorizadas 
da cidade. 

O segundo tipo de provisão de moradias é a produção informal. Este tipo de moradia 
pode ser observado ao longo do processo de urbanização do Recife na medida em que se 
apresenta como uma estratégia histórica das comunidades mais pobres através da 
autoconstrução e da autogestão individual ou coletiva. Sobre isso, a hipóteses apresentada 
pelas autoras é que:  

[...] a forma empresarial de produção de moradia define padrões de organização 
social do território e, paralelamente, desenvolvem-se outras formas de produção, tais 
como a autoconstrução ou a autogestão individual e a autogestão coletiva, 
envolvendo os processos em que os usuários, isoladamente ou organizados 
coletivamente em associações ou cooperativas, são os promotores do 
empreendimento, controlam o projeto e o processo de produção diretamente, 
envolvendo a mão de obra própria (SOUZA, et al, 2015, p. 243).  

A terceira forma é a promoção pública de moradia. Este tipo é expresso pela 
intervenção do Estado no campo da habitação e pela articulação entre União, Estados e 
Municípios. Este tipo de promoção de moradias envolve a produção direta ou por 
empreitada do poder público, pela promoção da autoconstrução, da autogestão individual ou 
da autogestão coletiva. 
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Já para De La Mora (2010) existem 04 tipos de produção de moradia: a produção 
empresarial do habitat; a produção estatal do habitat; a produção espontânea do habitat; e a 
produção social do habitat.  
 A produção empresarial do habitat é regida pelo mercado e está baseada na lógica 
da rentabilidade para promover a produção e a reprodução do capital. 

A produção estatal do habitat ocorre na esfera governamental onde existe um 
mercado político constituído pela articulação de diferentes fatores: o volume de ofertas de 
unidades habitacionais mediante programas financiados por bancos ou pela União, pelas 
políticas urbanas e habitacionais compensatórias e pela demanda da população que se 
constitui com uma demanda das políticas públicas. 

A produção espontânea do habitat, de acordo com De La Mora (2010, p. 398) surge 
da exclusão das famílias do mercado imobiliário e das políticas compensatórias de 
Habitação de Interesse Social. Essa exclusão leva estas famílias a procurarem terras mais 
distantes, em encostas ou em áreas inundáveis. Neste caso, “[...] as casas são construídas 
pela própria família, parentes e amigos, que utilizam como materiais de construção 
elementos reciclados ou de baixa qualidade. A união e a solidariedade familiar e comunitária 
estão presentes nesse processo de produção espontânea do habitat, aos quais respondem 
por mais ou menos 60% do parque habitacional das grandes metrópoles brasileiras”. 

A quarta forma de produção de moradias apresentadas por De La Mora (2010) é a 
produção social do habitat. Nesta modalidade existe a síntese dialética entre a modalidade 
estatal e espontânea. Por isso, busca sintetizar a energia das famílias e comunidades, com 
a determinação do Poder Público a fim de agir de forma articulada. Deste modo, a produção 
social do habitat se constitui como uma especificidade da política pública.  

A produção social do habitat é, portanto, a ser uma nova modalidade de produção de 
moradias onde os diferentes atores deste processo atuam de forma articulada [...] para 
produzir socialmente o habitat junto “com” os excluídos, empreendendo o processo de 
cogestão, em que as decisões em todos os níveis sejam tomadas levando em consideração 
os aspectos culturais, sociais, organizacionais, ambientais das famílias e dos locais, assim 
com as restrições urbanísticas, legais, tecnológicas e financeiras do sistema de gestão 
urbana. (DE LA MORA, 2010, p. 400). 

Neste ultimo caso, existe a Participação Popular em todas as etapas do processo. 
Conceitualmente, “a palavra participação vem da palavra parte. Participação é fazer parte, 
tomar parte ou ter parte” (BORDENAVE, 1983, p. 22).  

Podemos elucidar, então, que a Participação Popular é prática da cidadania e está 
relacionada à tomada de decisões em parceria entre a sociedade civil, o Estado e outros 
atores, ou seja, participar significa poder decidir também no processo de garantia do direito 
à moradia.  

Contudo, na atual conjuntura de regressão de direitos e radicalização das lutas de 
classe, a própria idéia de participação é colocada em xeque por amplos setores políticos e 
sociais, representando um impacto direito nas formas de intervenção e participação da 
população no debate político e na escolha de ações e decisões que respondam as suas 
necessidades objetivas. 

3. A cidade do Recife: tensões e contradições no espaço urbano  
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Diante da articulação apresentada anteriormente sobre a dinâmica da lógica 
capitalista, do antagonismo entre as classes sociais, do aprofundamento da repressão social 
e exclusão dos direitos sociais, podemos perceber a cidade do Recife como campo de lutas 
sociais, onde os excluídos socialmente reivindicam moradias, por via da autoconstrução ou 
pela pressão estabelecida frente ao Poder Público, em suas diferentes instâncias, num 
movimento de resistência e de afirmação do direito à moradia digna.  

A dinâmica urbana da capital pernambucana não se difere das outras cidades 
brasileiras. A complexidade das relações sociais estabelecidas pela expropriação do 
trabalho no sistema capitalista e dos conflitos estabelecidos no ambiente urbano. Tal 
sistema de acumulação tem abrangência global buscando a expropriação da mais-valia, 
bem como as diferentes formas de financeirização do solo e dos lucros do mercado 
imobiliário. Em contra partida, a população resiste com luta pela moradia e por direitos 
sociais que estão estabelecidos na Constituição Federal e garantidos por meio das Políticas 
Públicas. 

 Assim, o Recife é um espaço em que “o processo de crescimento e de urbanização 
deixou no seu rastro, estruturalmente, uma cidade complexa, socialmente diversificada, 
heterogênea, e, sobre tudo, profundamente desigual”. (LIMA, 2012, p.57)  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019), o Recife 
apresenta uma densidade demográfica de 7.039,64 hab/km², com população de 1.537.704 
pessoas e com estimativa em 2018 de 1.637.834 pessoas. De tal modo, percebemos um 
acentuado crescimento populacional o que pode influenciar diretamente no crescimento do 
déficit habitacional.  

Já a Região Metropolitana do Recife possui o déficit habitacional de 130.142. Na 
área urbana o déficit de 127.299 e na área rural é de 2.843, o que representa um percentual 
de 10,2% (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2015). 

O Recife tem uma extensão territorial de 218,843 km². Em relação à infraestrutura 
urbana, a cidade apresenta um esgotamento sanitário adequado em 69,2% do espaço, com 
expressiva arborização e Urbanização de vias públicas (60,5%)1. Refletindo os dados acima 
nos questionamos quais são as áreas com esgotamento sanitário adequado? Quais são as 
vias públicas arborizadas?  E quais são as vias com urbanização?  De acordo com o recorte 
financeiro do sistema imobiliário e as ações do Estado que fomentam essa segregação, fica 
claro quem são atingidos com as consequências de não está nessa porcentagem acima 
descrita, endossando o discurso da desigualdade social e da segregação sócio espacial da 
cidade.  

O capital financeiro empurra a população para áreas periféricas da região 
metropolitana, neste sentido a população é “obrigada” a habitar as áreas de morros que são 
desprovidas de infraestrutura para habitabilidade como esgotamento sanitário, falta de água 
potável, acesso a energia elétrica, pavimentação de ruas e nas áreas de encostas, com 
barreiras e áreas de alagamentos. Pois, a cidade se caracteriza enquanto área de mangue 
que foram aterradas no processo de urbanização desde o período da colonização das 
capitanias hereditárias.  

Assim, 

A problemática de habitação da população de baixa renda faz da história do Recife. 
A herança dessa problemática traz as marcas das tensões vivenciadas por 

                                                 
1 Dados coletados do site do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística sobre as cidades brasileiras.  
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1 Dados coletados do site do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística sobre as cidades brasileiras.  
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confrontos entre as diferentes classes, no andar do século XX, e está espelhada nas 
condições de moradia, na concentração da propriedade do solo, no empobrecimento 
de significativa parcela da população e nas desigualdades econômicas, sociais e 
políticas (LIMA, 2012, p. 21).  

Contudo, “gerir a Cidade do Recife é gerir um “espaço dividido” e as diversas classes 
sociais que a compõem estabelecem para si e entre si uma relação com essa divisão 
espacial.” (BERNARDES, 2013, p. 153). É importante ressaltar que a mobilização da 
população para ocupação e construção de moradias não se dá de forma homogênea e é 
permeada por vários conflitos, tensão entre a população, capital imobiliário e estado.  

Sobre a questão da moradia, Lima (2012, p. 27) argumenta que “a ampliação da 
problemática habitacional, de modo mais intenso nos grandes centros urbanos brasileiros, o 
aprofundamento das desigualdades sociais, a precarização das condições de vida e de 
trabalho, em particular da população pobre”.  

Com isso, é possível observar continuidades e rupturas nas dinâmicas urbanas 
contemporâneas, sobremaneira nas grandes cidades e capitais brasileiras, como é o caso 
do Recife. Elementos como acesso à infraestrutura, moradia, esgotamento e transporte 
coletivo, ainda se mesclam nas contradições que perfazem o caminho contemporâneo da 
cidade real. O lugar dos pobres na cidade já é sinalizado e demarcado nessa conjuntura, 
sempre articulado a decisões políticas e poder do mercado. 

Conclusão 

Nesse contexto podemos asseverar que, historicamente, na cidade do Recife, 
sobremaneira nas suas áreas de pobreza, as garantias legais e constitucionais, figuram uma 
peça “abstrata”, tendo em vias que os direitos sociais básicos, que garantem a reprodução 
social da população, são cotidianamente negligenciados. 

Em relação à moradia, podemos constatar que para ter o acesso a esta, as classes 
pobres devem recorrer à autoconstrução ou se submetem as moradia fornecidas pelo 
estado, nas áreas urbanas, porém distantes dos centros econômicos da cidade, estes 
últimos providos de infraestrutura social e urbana, como transporte público e esgotamento 
sanitário. 

No que se refere à atuação do Estado, destacamos que este, enquanto organizador 
do espaço, concebe e produz ações no campo da infraestrutura social e urbana 
privilegiando a dinâmica do capital financeiro e imobiliário nas grandes cidades. Nessa 
direção, suas intervenções nas áreas pobres, desvelam-se de forma fragmentada, 
repercutindo diretamente na qualidade e tipologia das ações desenvolvidas nestes 
territórios.  
 Diante desse contexto, podemos concluir que o direito à cidade tem sido 
negligenciado por parte do Estado, pois como já elucidamos este não efetiva plenamente a 
garantia dos direitos sociais, sobremaneira o conjunto de direitos urbanos, que ultrapassam 
o direito à moradia, ampliando-se para o campo dos serviços e infraestruturas, que possam 
garantir a plena vivência e permanência da população urbana nas cidades.  
 A produção social do habitat surge então como a síntese dialética entre as 
necessidades das classes trabalhadora demandantes por moradias e a intervenção do 
estado para a garantia deste direito. Por fim, aludimos que este tipo de produção social 
emerge como uma possibilidade concreta para a garantia do direito à moradia.  
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Qualificação de segurança e situações de risco: desafios para consolidação do 
habitat na relação ensino, pesquisa e extensão. DARQ/UFRN. Brasil 

Maria Dulce P. Bentes SOBRINHA (1), Ricardo de Sousa MORETTI (2), Amíria BRASIL (3), 
Ruth Maria da Costa ATHAÍDE (4) 

(1, 3, 4) Depto. de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – DARQ/PPGAU-UFRN; (2) 
Professor visitante DARQ/PPGAU-UFRN 

Eixo B: Desarrollos teóricos y de actuación en la producción social del hábitat. 

Resumen: El artículo aborda la experiencia de insertar la metodología de calificación en seguridad en 
los componentes curriculares de la carrera de Grado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Federal de Rio Grande del Norte, DARQ / UFRN, considerando las acciones del Proyecto Motyrum de 
Educación Popular en Derechos Humanos, que trabaja en la Comunidad Jacó - Natal/RN, y acciones 
de investigación desarrolladas por el profesor visitante Ricardo Moretti en DARQ / UFRN relacionadas 
con la calificación en seguridad. La discusión es relevante considerando la forma en que se han utilizado 
los estudios de riesgo, especialmente en casos de asentamientos informales ubicados en áreas 
estratégicas de interés para el mercado inmobiliario. El argumento de las situaciones de riesgo se ha 
utilizado para acciones de desalojo y reasentamiento generalizadas en zonas distantes, incluso en el 
caso de familias ya instaladas desde hace decenas de años, con un fuerte vínculo con el lugar de 
origen, especialmente en la relación entre hogar y trabajo, escuela, ocio, además de la existencia de 
redes de vecindad y solidaridad. La línea de trabajo que se ha desarrollado apuesta por un enfoque de 
calificación en seguridad, en el que el foco está en identificar medidas prioritarias para la prevención 
de riesgos, es decir, eliminar el riesgo y no a las personas que están expuestas a él. Esta línea fue 
impulsada por la relación entre el plan de trabajo del profesor visitante, que pretende incluir el tema del 
riesgo en la formación del arquitecto y urbanista y el trabajo del proyecto de extensión “Motyrum Urbano, 
Comunidade do Jacó en Natal-RN”. El intento de remoción generalizada de residentes de la comunidad 
de Jacó continúa y ha impulsado la inserción paulatina de la discusión sobre gestión de riesgos en los 
componentes curriculares del curso de Arquitectura y Urbanismo de la DARQ / UFRN, especialmente 
en el área de estudios urbanos. También se prevé la realización de una serie de cuatro cursos de 
extensión, que tienen como objetivo reunir a estudiantes universitarios, una comunidad que vive riesgos 
y técnicos de la administración pública que trabajan con el tema. El artículo concluye con la importancia 
de insertar la discusión de la gestión del riesgo en la formación curricular del arquitecto y urbanista y 
las posibilidades de acción directa en la calificación y consolidación de asentamientos informales, lo 
que presupone acciones con la necesaria articulación entre docencia, investigación y extensión. 

Palabras clave: DARQ / UFRN; Gestión de riesgos; Calificación de seguridad; informalidad urbana. 
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Eixo B: Desarrollos teóricos y de actuación en la producción social del hábitat. 

Resumen: El artículo aborda la experiencia de insertar la metodología de calificación en seguridad en 
los componentes curriculares de la carrera de Grado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Federal de Rio Grande del Norte, DARQ / UFRN, considerando las acciones del Proyecto Motyrum de 
Educación Popular en Derechos Humanos, que trabaja en la Comunidad Jacó - Natal/RN, y acciones 
de investigación desarrolladas por el profesor visitante Ricardo Moretti en DARQ / UFRN relacionadas 
con la calificación en seguridad. La discusión es relevante considerando la forma en que se han utilizado 
los estudios de riesgo, especialmente en casos de asentamientos informales ubicados en áreas 
estratégicas de interés para el mercado inmobiliario. El argumento de las situaciones de riesgo se ha 
utilizado para acciones de desalojo y reasentamiento generalizadas en zonas distantes, incluso en el 
caso de familias ya instaladas desde hace decenas de años, con un fuerte vínculo con el lugar de 
origen, especialmente en la relación entre hogar y trabajo, escuela, ocio, además de la existencia de 
redes de vecindad y solidaridad. La línea de trabajo que se ha desarrollado apuesta por un enfoque de 
calificación en seguridad, en el que el foco está en identificar medidas prioritarias para la prevención 
de riesgos, es decir, eliminar el riesgo y no a las personas que están expuestas a él. Esta línea fue 
impulsada por la relación entre el plan de trabajo del profesor visitante, que pretende incluir el tema del 
riesgo en la formación del arquitecto y urbanista y el trabajo del proyecto de extensión “Motyrum Urbano, 
Comunidade do Jacó en Natal-RN”. El intento de remoción generalizada de residentes de la comunidad 
de Jacó continúa y ha impulsado la inserción paulatina de la discusión sobre gestión de riesgos en los 
componentes curriculares del curso de Arquitectura y Urbanismo de la DARQ / UFRN, especialmente 
en el área de estudios urbanos. También se prevé la realización de una serie de cuatro cursos de 
extensión, que tienen como objetivo reunir a estudiantes universitarios, una comunidad que vive riesgos 
y técnicos de la administración pública que trabajan con el tema. El artículo concluye con la importancia 
de insertar la discusión de la gestión del riesgo en la formación curricular del arquitecto y urbanista y 
las posibilidades de acción directa en la calificación y consolidación de asentamientos informales, lo 
que presupone acciones con la necesaria articulación entre docencia, investigación y extensión. 
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Resumo: O artigo trata da experiência de inserção da metodologia de qualificação de segurança em 
componentes curriculares do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, DARQ/UFRN, considerando as ações do Projeto Motyrum de Educação 
Popular em Direitos Humanos -Núcleo Urbano na Comunidade do Jacó- Natal/RN e ações de pesquisa 
do programa de professor visitante do professor Ricardo Moretti junto ao DARQ/UFRN relacionadas à 
qualificação de segurança. A preocupação temática se associa à forma como têm sido utilizados os 
estudos de enquadramento de risco, em especial nos casos de assentamentos de origem informal 
situados em áreas estratégicas de interesse do mercado imobiliário. Embora se reconheça a existência 
de situações de risco, tem se utilizado esse argumento para ações generalizadas de remoção e 
reassentamento em áreas distantes, mesmo em se tratando de famílias já instaladas há dezenas de 
anos, com fortes vínculos ao local de origem, sobretudo nas relações entre a moradia e o trabalho, a 
escola, o lazer, além da existência de redes de vizinhança e solidariedade. A linha de trabalho que vem 
sendo desenvolvida defende uma abordagem de qualificação de segurança, em que o foco está na 
identificação de medidas prioritárias para prevenção do risco, ou seja, para que seja removido o risco 
e não os moradores que se encontram a ele expostos. Essa linha foi impulsionada pela relação entre 
o plano de trabalho do professor visitante, que visa a inclusão da temática de risco na formação do 
arquiteto e urbanista e o trabalho do projeto de extensão Motyrum Urbano- Comunidade do Jacó em 
Natal- RN. O embate, ainda em curso, da tentativa de remoção generalizada dos moradores da 
Comunidade do Jacó, tem alimentado a reflexão que se rebate na gradativa inserção desta discussão 
da gestão de risco nos componentes curriculares do curso de arquitetura e urbanismo do DARQ/UFRN, 
em especial da área de estudos urbanos. Também na linha de formação, está prevista a realização de 
uma série de quatro cursos de extensão, que visa à aproximação entre os estudantes da universidade, 
a comunidade que vivencia os riscos e os técnicos da administração pública que trabalham nessa 
temática. Conclui-se pela relevância da inserção do tema da gestão de riscos na formação curricular 
do arquiteto e urbanista e das possibilidades da ação direta na qualificação e consolidação dos 
assentamentos de origem informal, o que pressupõe ações com necessária articulação entre ensino, 
pesquisa e extensão. 

Palavras-Chave: DARQ/UFRN; Gestão de Risco; Qualificação de Segurança; informalidade urbana.  

 

Abstract: The article describes the experience of safety improvement methodology discussion in 
curricular components of the undergraduate course in Architecture and Urbanism at the Federal 
University of Rio Grande do Norte, DARQ / UFRN, considering the actions of the Motyrum Project for 
Popular Education in Human Rights - Urban Center in the Jacó-Natal / RN Community and research 
actions of the visiting professor program of professor Ricardo Moretti at DARQ / UFRN related to safety 
improvement. The discussion is relevant considering how risk studies have been used, especially in 
cases of informal settlements located in strategic areas of interest to the real estate market. The 
argument of risk situations has been used for widespread removal and resettlement actions in distant 
areas, even in the case of families already installed for tens of years, with strong links to the place of 
origin, especially in relationships between housing and work, school, leisure, in addition to the existence 
of neighborhood and solidarity networks. The line of work that has been developed advocates a safety 
improvement approach, in which the focus is on identifying priority measures for risk prevention, that is, 
to remove the risk and not the residents who are exposed to it. This line was driven by the relationship 
between the visiting professor's work plan, which aims to include the risk theme in architect and urban 
planner formation, and the work of the Motyrum Urbano-Comunidade do Jacó extension project in Natal-
RN. The attempt to widespread removal of residents of the Jacó community is still going on and this has 
driven to the gradual insertion of risk management discussion in curricular components of the 
architecture and urbanism course at DARQ / UFRN, especially in the area of urban studies. It is also 
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planned to carry out a series of four extension courses, which aims to bring together university students, 
the community that experiences risks and public administration technicians who work on this topic. The 
article concludes with the importance of risk management discussion insertion in the curriculum 
formation of the architect and urban planner and the possibilities of direct action in the qualification and 
consolidation of informal settlements, which presupposes actions with the necessary articulation 
between teaching, research and extension. 

Keywords: DARQ / UFRN; Risk management; Security improvement; urban informality.  
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Maria Dulce P. Bentes SOBRINHA, Ricardo de Sousa MORETTI, Amíria BRASIL, Ruth 
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1. A proposta pedagógica do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN 
 
O Plano Pedagógico do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo (CAU) em 

vigor (denominado currículo A5) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
tem como premissa a integração de conteúdos, o que tem sido experimentado desde o 
currículo A3. De acordo com o Projeto Pedagógico, essa integração que já se iniciou muitos 
anos atrás possibilitou um significativo salto qualitativo para o CAU/UFRN, resultando na 
melhoria da qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos e também do profissional 
formado. A integração neste curso é tratada tanto em componentes curriculares que agregam 
mais de uma área de atuação (projeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico) com o diálogo 
com outras disciplinas (História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo, Desenho Auxiliado 
por Computador, Estrutura etc.), como é o caso do Ateliê e dos Projetos Integrados, mas 
também em algumas atividades de integração de diferentes componentes curriculares do 
mesmo período. A integração por vezes é também vertical, entre componentes de períodos 
distintos, quando os alunos iniciam o estudo de determinado tema/área em um período e 
continuam no semestre seguinte. 

Além dessas experiências formais, o curso também incorpora experiências de 
integração dos componentes curriculares da graduação com a pós-graduação (PPGAU) 
como, por exemplo, na disciplina de Ateliê Caótico que propõe intervenções em áreas de 
interesse patrimonial com alunos tanto do Curso de Arquitetura e Urbanismo quanto da pós 
(PPGAU). A integração se dá também na relação intrínseca do ensino-pesquisa-extensão. O 
curso desenvolve algumas experiências nesse sentido, como por exemplo a disciplina de 
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), que envolve alunos da 
graduação, pós-graduação, pesquisas desenvolvidas por grupos de estudo do curso (como o 
Grupo de Estudos em Habitação, Arquitetura e Urbanismo – GEHAU – e o Grupo de Estudos 
em Reforma Agrária e Habitat – GERAH) e experiências de extensão também desenvolvidas 
por esses grupos. Na última oferta da disciplina foi feita uma visita à Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) para conhecer a experiência da Residência AU + E (Assistência Técnica, 
Habitação e Direito à Cidade), coordenada pela professora Angela Gordilho. 

A nova normativa da Política Nacional de Extensão determina que todos os cursos 
devem oferecer pelo menos 10% de sua carga horária de ações extensionistas para os alunos 
cumprirem. Através das iniciativas e experiências implementadas, o CAU-UFRN já atende a 
esta prescrição de composição da carga horária. 

Um importante projeto de extensão que tem promovido a integração entre a extensão, 
o ensino e a pesquisa é o Fórum Direito à Cidade, que envolve vários professores do 
Departamento de Arquitetura (DARQ) e do Departamento de Gestão de Política Públicas 



342

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

(GPP), e também três alunos bolsistas do programa de extensão da UFRN. Esse projeto tem 
como objetivo “promover a aproximação entre os quadros da universidade, a administração 
local e movimentos sociais organizados, no sentido da formação relacionada à gestão 
democrática da cidade, na perspectiva de monitoramento das políticas urbanas e de gestão 
do território e difusão de propostas para aperfeiçoamento da estrutura legislativa e de gestão 
de Natal e sua região metropolitana”. Tem tido como foco principal o acompanhamento do 
processo de revisão do Plano Diretor de Natal, desde o início do ano. O conteúdo discutido 
no Fórum a partir de reuniões tem sido democratizado com a sociedade civil através de 
material produzido em uma pesquisa que trata da Análise Morfológica da Evolução Urbana 
de Natal, com um conjunto de professores envolvidos e duas bolsistas de Iniciação Científica. 
O material produzido tem sido compartilhado e apresentado em comunidades que solicitam a 
contribuição do Fórum com a explicação do conteúdo técnico do Plano Diretor. 

Além do material produzido para as comunidades pelos professores e bolsistas, 
também foi ofertada uma disciplina optativa na graduação para acompanhar o debate que 
está acontecendo na cidade. Essa disciplina terá um momento de diálogo com outra que será 
ofertada com a mesma temática na pós-graduação. A discussão do plano diretor tem, então, 
possibilitado o envolvimento de atividades de ensino-pesquisa-extensão no debate por uma 
cidade mais justa e democrática. Nesse processo de revisão do Plano Diretor um tema que 
tem sido bastante demandado é o de gestão do risco, na perspectiva de sua incorporação no 
planejamento territorial. Este tema está sendo incorporado no curso de Arquitetura e 
Urbanismo da UFRN através de várias ações de ensino-pesquisa-extensão que serão 
detalhadas a seguir, neste artigo. 

É importante ressaltar também, que o esforço dos professores e gestores do curso em 
garantir a integração dos conteúdos e estimular a aproximação do ensino realizado nas 
disciplinas com os grupos de pesquisa e também com os projetos de extensão tem gerado, 
entre outros resultados, um interesse muito grande dos alunos por temáticas que envolvam 
um enfoque social, ou que dêem retorno à sociedade de forma abrangente. Um exemplo neste 
sentido foi o Trabalho Final de Graduação (TFG) do aluno Reinaldo Lélis, orientado pela profa. 
Dulce Bentes e coorientado pelo prof. Ricardo Moretti, que tratou do tema de áreas de risco, 
trabalhando com uma comunidade chamada Jacó, onde também atuava o projeto de extensão 
Motyrum que tem tutoria da mesma professora. 

Outro exemplo de TFG que reflete a integração entre ensino-pesquisa-extensão é o 
trabalho da aluna Isadora Maria Ferreira de Lima que propõe um equipamento para população 
em situação de rua, em um casarão histórico situado na Ribeira, no centro de Natal, em imóvel 
de propriedade da União cuja transferência para a municipalidade está sendo estudada. Esse 
trabalho tem sido desenvolvido com diálogo muito próximo com o Movimento Nacional de 
População de Rua (MNPR) e complementa outro trabalho desenvolvido pela profa. Veronica 
Lima no Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social que produziu um relatório 
acerca da situação dessa população. A partir desses trabalhos em desenvolvimento com a 
população em situação de rua foi realizada uma oficina no Encontro Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Planejamento Urbano (ENANPUR) que aconteceu em Natal em maio de 
2019. E para outubro de 2019 está programado o evento intitulado “Tanta gente sem casa e 
tanta casa sem gente” que acontecerá na UFRN em parceria com o projeto de pesquisa 
“Vazios Urbanos em Natal”, coordenado pela profa. Amíria Brasil, com o projeto de extensão 
Fórum Direito à Cidade e com o Instituto Pólis. Do evento sairão propostas para ocupação de 
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planejamento territorial. Este tema está sendo incorporado no curso de Arquitetura e 
Urbanismo da UFRN através de várias ações de ensino-pesquisa-extensão que serão 
detalhadas a seguir, neste artigo. 

É importante ressaltar também, que o esforço dos professores e gestores do curso em 
garantir a integração dos conteúdos e estimular a aproximação do ensino realizado nas 
disciplinas com os grupos de pesquisa e também com os projetos de extensão tem gerado, 
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acerca da situação dessa população. A partir desses trabalhos em desenvolvimento com a 
população em situação de rua foi realizada uma oficina no Encontro Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Planejamento Urbano (ENANPUR) que aconteceu em Natal em maio de 
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vazios urbanos na área central da cidade para destinação à habitação e equipamentos para 
a população em situação de rua. 

Percebe-se, portanto, que as experiências de integração disciplinar, de conteúdo, e do 
ensino com a pesquisa e com a extensão são estrutura fundamental para funcionamento do 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, e tem garantido excelência ao curso, e grande 
potencialidade aos recém-formados. 

 
2. O enquadramento do risco e a qualificação de segurança 

 
Os acidentes geotécnicos acontecidos no Brasil em 2011/2012 trouxeram um quadro 

dramático de morte e destruição. A comoção associada aos acidentes da região serrana do 
Rio de Janeiro em 2011, com mais de mil mortes e centenas de desaparecidos, teve 
repercussão nas iniciativas governamentais dirigidas à prevenção de riscos. A identificação e 
prevenção dos riscos geotécnicos conseguiram entrar na pauta das prioridades de ação e 
investimento do governo federal, tanto na formulação de uma política nacional de Defesa Civil 
(Lei 12.608/2012) como na criação de uma linha específica do plano plurianual de 
investimentos voltada para essas iniciativas preventivas (NOGUEIRA e outros, 2014). 
Multiplicaram-se as iniciativas, nas três esferas de governo, voltadas para a prevenção do 
problema. Os recursos e iniciativas, que anteriormente ficavam concentrados na mitigação 
das consequências dos acidentes nas áreas afetadas pelos problemas, passaram a incluir 
esforços e volumes significativos de recursos também para sua prevenção, incluindo-se 
centros de previsão meteorológica, recursos para identificação de locais problemáticos e 
recursos para obras de prevenção de riscos, entre outros (COUTINHO, 2013). 

A aprovação da Lei Federal 12.608 trouxe um novo contexto de responsabilidades 
municipais, no sentido da incorporação da previsão e prevenção dos riscos geotécnicos no 
planejamento territorial. Como decorrência, tem-se nas universidades um desafio de 
incorporação deste conteúdo, em especial para os cursos de graduação e pós-graduação que 
incluem o urbanismo e o planejamento territorial em seus eixos de ensino, pesquisa e 
extensão. A incorporação da prevenção de riscos nas políticas púbicas de planejamento 
territorial das três esferas de governo é um processo gradativo e a universidade deverá ter 
um papel estratégico para que esse processo se concretize. Neste sentido já existe hoje um 
esforço desenvolvido por algumas universidades e instituições públicas de pesquisa entre as 
quais a UFRN, que tem uma série de iniciativas voltadas para a gestão de riscos e de apoio 
para incorporação destas preocupações na política pública. 

Entre os estudos preventivos de risco que se multiplicaram a partir de 2012 estão os 
mapeamentos de áreas problemáticas quanto aos riscos geotécnicos nos municípios que 
apresentam um histórico de ocorrência de acidentes desta natureza. Estes levantamentos 
vêm na perspectiva de direcionar o processo de uso e ocupação do solo, de orientar novos 
projetos de parcelamento do solo para as áreas mais favoráveis, através das cartas de 
suscetibilidade e das cartas geotécnicas de aptidão à urbanização. Mas se multiplicaram 
também os estudos de enquadramento de riscos, que visam orientar a execução de obras e 
medidas de contenção geotécnica nas áreas em que os riscos podem ser contornados e a 
indicação de eventuais necessidades de remoção e reassentamento de famílias em situação 
de risco (DINIZ e FREITAS, 2013). 
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Os acidentes e os estudos efetuados para preveni-los iluminaram a gravidade do 
problema de assentamentos habitacionais em áreas de risco geotécnico. Surge aí um novo 
problema. A forma que foi predominantemente utilizada para gestão de riscos é baseada na 
identificação das áreas e no mapeamento de risco, em que se faz uma setorização por trechos 
ou cadastro de detalhe de residências e locais potencialmente afetados por um evento. O 
produto é um mapa com a classificação do grau de risco (R1-baixo, R2-médio, R3-alto, e R4 
Muito Alto) acompanhado de um dossiê com a indicação de obras e medidas, frequentemente 
genéricas, para sua redução. Esta forma de levantamento tem levado, infelizmente, ao foco 
na remoção das pessoas das áreas de risco e não à eliminação da condição do risco.  

“As famílias socialmente mais vulneráveis são usualmente aquelas que são levadas 
aos maiores riscos. No caso dos acidentes de natureza geotécnica, o risco cresce em função 
da precariedade das moradias, mas também porque as populações mais carentes são 
levadas a ocupar as áreas problemáticas da cidade, que foram desconsideradas pelo 
mercado formal de produção da moradia. Ou seja, cresce a exposição, cresce a 
vulnerabilidade, crescem os riscos... E essas famílias são menos resili entes, ou seja, no caso 
de uma remoção, dependendo da forma como se der o processo, rompem-se os laços de 
proteção social que existiam no antigo local. Famílias que moram em áreas problemáticas, 
mas centrais, que interessam ao mercado imobiliário, usualmente são reassentadas em áreas 
distantes, onde perdem grande parte das possibilidades de trabalho e renda que dispunham 
anteriormente. Rompem-se os laços sociais de proteção e não são raros os casos em que a 
família é forçada a voltar para o local de origem, em condições ainda muito piores do que vivia 
anteriormente. Em outros casos, as famílias recebem uma ajuda mínima, como o auxílio 
aluguel, que as levam a buscar outras áreas para morar, por iniciativa própria, em locais 
igualmente problemáticos e de grande exposição ao risco. Ou seja, há uma troca do tipo de 
risco, há uma troca do endereço do risco. Acrescenta-se ainda o grande desafio de manter 
desocupada uma área em que as famílias foram removidas em função do risco, em um 
contexto de grande pobreza e vulnerabilidade. Soma-se também o desafio de dar uma 
destinação adequada para este tipo de área. Muitas vezes as casas são simplesmente 
demolidas e ficam, como saldo, os escombros, que se transformam em uma verdadeira zona 
de guerra, com riscos tanto de doenças associadas à multiplicação de vetores, ou mesmo de 
aumento da infiltração de água no terreno, ampliando o risco para as edificações do entorno 
que não foram demolidas”. (MORETTI e outros, 2019 p.4). 

A identificação da necessidade de tirar o foco da remoção das famílias enquadradas 
em situação de risco alto e dirigir esse foco para as ações e obras que podem ser tomadas 
para reduzir o risco levou à proposição de uma abordagem de qualificação de segurança. 
Nesta, procura-se enfatizar a redução da vulnerabilidade, a melhoria das condições de 
infraestrutura, o estímulo à auto percepção do risco e também a implantação de obras e 
medidas que levam à maior segurança e resiliência das famílias que residem em áreas 
problemáticas. Parte-se do pressuposto que será necessário conviver com certo grau de risco. 
As abordagens de enquadramento de risco e de qualificação de segurança têm pontos em 
comum, entre eles a perspectiva de redução dos riscos. Porém apresentam diferenças claras 
de foco, sendo que a abordagem de qualificação de segurança ilumina a identificação das 
obras e medidas emergenciais e prioritárias para redução e melhor convivência com o risco, 
deixando a remoção e reassentamento das famílias como uma medida extrema, que pode ser 
adotada, mas que deve ser evitada, sempre que possível. 
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3. O debate sobre qualificação de segurança na UFRN 
 

O debate sobre qualificação de segurança, que vinha sendo encaminhado pelo 
Laboratório de Gestão de Riscos e pelo Laboratório de Justiça Territorial da Universidade 
Federal do ABC (UFABC) encontrou condições propícias para se realizar também na UFRN, 
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como objetivo contribuir para a incorporação dos conteúdos de gestão de risco no 
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iniciativas de introdução, em uma das disciplinas da sequência de planejamento territorial do 
CAU- UFRN, dos conteúdos de gestão de risco no planejamento territorial, atendendo às 
prescrições da Lei Federal 12.608/2012. 

No primeiro semestre de 2019 foi realizado o curso de extensão: “Riscos em Natal- 
análise do meio físico e dos estudos para gestão de riscos”. Esse curso possibilitou uma 
aproximação importante e possibilidade de cooperação com a equipe de Defesa Civil do 
Estado e também com a equipe da prefeitura que está estudando a gestão de riscos em Natal, 
na perspectiva de incorporação desse conteúdo, no processo de revisão do Plano Diretor 
desta cidade. Esse curso foi o primeiro de uma série de quatro, que visam à formação de 
quadros voltados para a gestão de riscos e qualificação de segurança. A série de cursos inclui 
um voltado especificamente à incorporação da gestão de riscos no planejamento territorial. O 
terceiro deles é sobre Cartas geotécnicas de aptidão à urbanização e mapeamentos para 
qualificação de segurança e o quarto abordará a temática das obras e medidas de qualificação 
de segurança. 

As iniciativas têm gerado alguns desdobramentos interessantes, incluindo-se a 
interação com outros municípios do Rio Grande do Norte que estão enfrentando problemas 
associados à gestão de riscos, como é o caso de Tibau do Sul, ou que pretendem incorporar 
o conteúdo de risco no seu planejamento territorial, como é o caso de Macaíba. 

Está previsto, para o próximo ano, a realização de um encontro técnico que promova 
a interação entre os diversos grupos de pesquisas da UFRN que atuam na gestão de riscos, 
na perspectiva de ampliação da pauta de interação entre esses grupos, e também de 
divulgação de resultados para a comunidade interna e externa.  

  
4. O projeto Motyrum e sua atuação recente na interface com as questões de gestão de 
risco 

 
O Projeto Motyrum de Educação Popular em Direitos Humanos – Núcleo Urbano é 

uma ação de extensão coordenada pelos Departamentos de Arquitetura e de Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no marco do Direito à Cidade. O Projeto 
aprofunda e reafirma os compromissos da UFRN com os processos de transformação social 
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e com a formação cidadã, na perspectiva da efetivação dos Direitos Humanos. Desde 2015 
atua na Comunidade do Jacó situada em terrenos lindeiros à Rua Miramar, no bairro das 
Rocas, Município de Natal, conforme mostrado na Figura 1. 

O projeto busca desenvolver ações voltadas à garantia da função social da 
propriedade, focalizando usos, modalidades de apropriação e qualificação dos espaços 
públicos e privados existentes no assentamento. Tais ações são referenciadas na obra de 
autores clássicos sobre o tema do Direito à Cidade, como Henri Lefebvre e David Harvey. 
Considerando a questão urbana e habitacional brasileira, são estruturantes os princípios da 
função social da cidade e a gestão democrática. No campo da educação popular, coloca-se a 
perspectiva de emancipação e formação para a cidadania desenvolvida por Paulo Freire, com 
ênfase na troca de saberes. Nesse sentido, os procedimentos metodológicos se pautam 
principalmente pela escuta da comunidade e pela construção de um trabalho coletivo 
envolvendo os diversos segmentos sociais, notadamente universidade, comunidade e gestão 
pública. São realizadas rodas de conversa sobre problemas correntes na comunidade, como 
saneamento ambiental, infraestrutura urbana, serviços públicos, trabalho, cultura e lazer.  

A aproximação com a realidade da Comunidade do Jacó se deu em 2014, face ao 
desmoronamento de parte da encosta, em área onde uma construtora havia executado um 
corte de grande porte, no processo de construção de um prédio de apartamentos, conforme 
mostrado na figura 2. No final do ano de 2015 houve uma aproximação maior do grupo com 
a área e com alguns moradores, face à intensificação dos problemas relativos à situação de 
risco das moradias.  

A necessidade dos moradores em conhecer a propriedade de terrenos existentes no 
interior do assentamento, com potencialidade para programas habitacionais, foi um dos 
motivos principais para definimos a Comunidade do Jacó como universo principal de atuação.  

Nesse percurso e considerando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, foram desenvolvidos dois Trabalhos de Conclusão de Curso, TCC, nas áreas de 
Direito e de Arquitetura e Urbanismo: o de Marcelo Uchoa Wanderley, intitulado: “Entre muros: 
vida escondida na Comunidade do Jacó: caminhos para efetivação do direito à moradia na 
AEIS São José do Jacó em Natal/RN” (Curso de Direito/UFRN) e o de Reinaldo Lima Souza 
de Lelis, intitulado: “BOM DIA, JACÓ: Projeto de requalificação urbana para a Comunidade 
do Jacó, no bairro das Rocas, em Natal/RN” (Curso de Arquitetura e Urbanismo/UFRN).  

A interação entre o saber técnico e o saber popular norteou o processo de 
conhecimento da realidade e a formulação de propostas. Além das ações no território, 
colocou-se de forma continuada a demanda de assessoria técnica por parte dos moradores 
do Jacó, diante das ações de remoção adotadas pela Secretaria de Habitação, Regularização 
Fundiária e Projetos Estruturantes, da Prefeitura Municipal de Natal, SEHARPE/PMN, sob o 
argumento da situação de risco da encosta do Jacó – Rua Lins Bahia. Na figura 3 podem-se 
ver casas parcialmente demolidas, resultantes do processo de remoção realizado pela 
prefeitura.  

Quanto ao trabalho de assessoria técnica no âmbito jurídico e urbanístico realizada 
pelo Projeto Motyrum Urbano em conjunto com os diversos atores sociais envolvidos nesse 
conflito da comunidade do Jacó, ressaltam-se os seguintes resultados: 

a) Com a concessão do aluguel social, os moradores seguiram morando nas 
proximidades da comunidade o que permitiu a continuidade das atividades cotidianas, como 
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o acesso à escola, serviços básicos de saúde, trabalho e lazer. Inclusive alguns moradores 
alugaram imóveis na própria comunidade em áreas que não apresentam situações de risco.  

b) Devido a essa proximidade, é possível que os moradores possam monitorar as suas 
casas interditadas, mantendo os laços afetivos e contribuindo com a segurança das mesmas. 

Em relação à remoção de famílias, pode-se dizer que uma etapa foi vencida, no 
sentido de se assegurar a permanência dos moradores no mesmo bairro. Contudo, segue a 
luta pela realização das obras de qualificação de segurança, do projeto de regularização 
fundiária e de urbanização. 

Referências Bibliográficas  

COUTINHO, Roberto Quental. (coord.geral e org.) Parâmetros para a cartografia geotécnica e diretrizes 
para medidas de intervenção de áreas sujeitas a desastres naturais. Brasília, Ministério das Cidades/ 
GEGEP/UFPE. 2013.Cap.7, 39p. 

DINIZ, Noris e FREITAS, Carlos Geraldo. (coord.) Cartografia geotécnica. In: COUTINHO, R.Q. 
(coord.geral e org.) Parâmetros para a cartografia geotécnica e diretrizes para medidas de intervenção 
de áreas sujeitas a desastres naturais. Brasília, Ministério das Cidades/ GEGEP/UFPE. 
2013.Cap.7,39p. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 1996  

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. 4ª ed. São Paulo: Centauro Editora, 2006 [1968]. 

LÉLIS, Reinaldo Lima Souza de (2018). Bom dia, Jacó: plano urbanístico de ideias para e com a 
Comunidade do Jacó, no Bairro das Rocas, em Natal/RN. Trabalho de Conclusão de Curso. TFG. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Departamento de Arquitetura.  DARQ/UFRN. Natal, 
Brasil.  

MORETTI, Ricardo de Sousa; CANIL, Kátia; CARVALHO, Celso Santos (2019). A abordagem de 
qualificação de segurança como contraponto ao enquadramento de risco. Recuperado el día 19 de 
mayo de 2019 de https://www.brcidades.org/agendaurbana 

NOGUEIRA, Fernando e outros. Políticas públicas regionais para gestão de riscos: o processo de 
implementação no ABC, SP. Ambiente & Sociedade (Online), v. 17, p. 177-194, 2014. 

UCHOA, Marcelo Wanderely. Entre muros: vida escondida na Comunidade do Jacó – caminhos para a 
efetivação do direito à moradia na AEIS São José do 3 Jacó em Natal/RN”. Trabalho de Conclusão de 
Curso. TFG. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Departamento de Direito Público.  DIPUR 
/UFRN. Natal, Brasil. 

 

 

 

 



348

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

Figura 01. Localização da Comunidade do Jacó 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Reinaldo de Lélis                         Fonte: Acervo Motyrum Urbano  

 

Figura 2. Instabilidade de encosta associada à execução de corte de grande porte por empresa 
construtora, na comunidade do Jacó. 
 

 

Fonte: Acervo Projeto Motyrum Urbano 
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Figura 3. Vista geral da Comunidade do Jacó, com a Rua Lins Bahia ao fundo, podendo-se 
observar as casas parcialmente demolidas, como resultado das ações de remoção promovida 
pela Prefeitura 

 

Fonte: Acervo Projeto Motyrum Urbano 
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Linha Temática C:  
A produção social de habitat na área educa-
cional, social e institucional

Eje Temático C:  
La producción social del hábitat en el área educativa, 
social e institucional

A Rede ULACAV desenvolve reflexões sobre processos de aplicação teórica e 
prática vinculados à produção social do habitat nas áreas educacional, social e 
institucional. Destaca-se aqui o amplo significado de habitat no processo de 
construção da habitabilidade, sociabilidade e do ambiente físico e humano, nas 
dimensões política e institucional. As experiências desenvolvidas nas áreas edu-
cacional, social e institucional são imprescindíveis neste momento de reflexão da 
Rede, com vista ao diálogo de saberes, à amplitude maior da perspectiva da diver-
sidade desse tema e à visão de equilíbrio e de inclusão social das ações oriundas 
das políticas públicas. Desse modo, resta ampliar o debate sobre os avanços nas 
teorias, nas metodologias e nas aplicações empíricas desenvolvidas nos três 
eixos listados, o que conduz as proposições de trabalho à busca de respostas a 
questões como: Como o tema do habitat social tem sido abordado nas áreas da 
educação, da organização social e das estruturas institucionais? Qual a interfe-
rência política e econômica nos espaços e escalas da produção social do habitat 
abrangidos pelas diversas áreas de atuação (educação, dinâmica humana, social 
e institucional)? Essas áreas se articulam entre si? Como se dá essa articulação? 
Que tipo de ação educacional se observa (formação, especialização, reciclagem 
profissional etc.)? Que tipo de ação social se desenvolve (qual o perfil e papel de 
atores e agentes, quais as relações se estabelecem entre distintos segmentos 
socioeconômicos, movimentos sociais etc.)? Que ações de natureza institucional 
se consolidam (qual o desenho de governança predomina, como se dá a partici-
pação no planejamento e gestão etc.)? Os trabalhos são incentivados a trazer 
contribuições para a compreensão dos parâmetros individuais ou coletivos 
usados no desenvolvimento de ações nas áreas citadas, vinculados a iniciativas 
de cunho teórico e/ou empírico que abordem a produção social do habitat social 
sob um ponto de vista interdisciplinar.

A Rede ULACAV desenvolve reflexões sobre processos de aplicação teórica e 
prática vinculados à produção social do habitat nas áreas educacional, social e 
institucional. Destaca-se aqui o amplo significado de habitat no processo de 
construção da habitabilidade, sociabilidade e do ambiente físico e humano, nas 
dimensões política e institucional. As experiências desenvolvidas nas áreas edu-
cacional, social e institucional são imprescindíveis neste momento de reflexão da 
Rede, com vista ao diálogo de saberes, à amplitude maior da perspectiva da diver-
sidade desse tema e à visão de equilíbrio e de inclusão social das ações oriundas 
das políticas públicas. Desse modo, resta ampliar o debate sobre os avanços nas 
teorias, nas metodologias e nas aplicações empíricas desenvolvidas nos três 
eixos listados, o que conduz as proposições de trabalho à busca de respostas a 
questões como: Como o tema do habitat social tem sido abordado nas áreas da 
educação, da organização social e das estruturas institucionais? Qual a interfe-
rência política e econômica nos espaços e escalas da produção social do habitat 
abrangidos pelas diversas áreas de atuação (educação, dinâmica humana, social 
e institucional)? Essas áreas se articulam entre si? Como se dá essa articulação? 
Que tipo de ação educacional se observa (formação, especialização, reciclagem 
profissional etc.)? Que tipo de ação social se desenvolve (qual o perfil e papel de 
atores e agentes, quais as relações se estabelecem entre distintos segmentos 
socioeconômicos, movimentos sociais etc.)? Que ações de natureza institucional 
se consolidam (qual o desenho de governança predomina, como se dá a partici-
pação no planejamento e gestão etc.)? Os trabalhos são incentivados a trazer 
contribuições para a compreensão dos parâmetros individuais ou coletivos 
usados no desenvolvimento de ações nas áreas citadas, vinculados a iniciativas 
de cunho teórico e/ou empírico que abordem a produção social do habitat social 
sob um ponto de vista interdisciplinar.
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tica vinculados a la producción social del hábitat en las áreas educacionales, sociales 
e institucionales. Se destaca aquí, el amplio significado del hábitat en el proceso de 
construcción de la habitabilidad, sociabilidad y del ambiente físico y humano, en las di-
mensiones políticas e institucionales son imprescindibles en este momento de reflexión 
de la Red, con vista al diálogo de saberes, a la amplitud mayor de la perspectiva de la 
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venientes de las políticas públicas. Como consecuente es necesario ampliar el debate 
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de respuestas a preguntas como: ¿Cómo el tema del hábitat social ha sido abordado en 
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nómicos y movimientos sociales? ¿Qué acciones de naturaleza institucional se conso-
lidan?.  ¿Cuál es el diseño de gobernanza que predomina y cómo se da la participación 
en el planeamiento y gestión?. Los trabajos son incentivados a traer contribuciones 
para la compresión de los parámetros individuales o colectivos, usados en el desen-
volvimiento de acciones en las áreas anteriormente citadas, vinculados a iniciativas de 
origen teórico e/o empírico que aborden la producción social del hábitat social sobre un 
punto de vista interdisciplinario.
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Eje C: La producción social del hábitat en los sectores educativos, sociales e institucionales. 
 
 
 
 
RESUMEN: El tema del hábitat social es de alta complejidad y por ello los enfoques tradicionales, 
fragmentarios, son inadecuados para enfrentar los problemas actuales. Es necesario superar la 
concepción de vivienda de interés social de carácter masiva y estandarizada, enfocada en el producto 
“casa de bajo costo”. Una visión superadora es considerar al hábitat popular como el conjunto de 
acciones y procesos tendientes a la producción de la vida, en un ambiente material y simbólico de 
relaciones, propiciando la participación de todos los actores sociales. Para ello es necesario 
incorporar en las cátedras de distintas disciplinas una comprensión integral y compleja de las 
múltiples dimensiones de la realidad, implementando la interdisciplina para abordar la cuestión del 
hábitat social. Desde este enfoque, nuestro trabajo considera a la Universidad como un espacio 
para la producción de conocimientos y la formación de profesionales que promuevan los procesos de 
cambios, planteando integrar la docencia, investigación y extensión; buscando una vinculación 
comprometida con la realidad y propiciando las oportunidades de inclusión social. A partir de la 
vinculación de experiencias en investigación, docencia y extensión realizadas desde el CEHAVI 
(Centro de Estudios de Hábitat y Vivienda), se plantean algunos aportes para el desarrollo de 
conocimientos y la enseñanza orientados a procesos participativos para el hábitat social. Se 
consideran conceptos relativos al aprendizaje para la producción social del hábitat, enfatizando el 
pensamiento crítico y el trabajo en forma colaborativa, entendiendo al ámbito del aula como un 
espacio de trabajo y reflexión. También la importancia de una propuesta pedagógica con visión 
interdisciplinaria, que permita incluir la cuestión del hábitat social en las curriculas de las cátedras 
universitarias. Desde esta perspectiva temática, el CEHAVI complementa la investigación con la 
docencia de grado y de posgrado. Desde el año 2005 se dictan cursos en dos carreras de posgrado 
de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño UNR: Curso “Producción de la vivienda con 
participación de los habitantes”, y el Seminario de Doctorado “Evolución de estrategias para el 
proyecto y gestión de la vivienda económica”. También durante el período 2010-2017 se realizó el 
dictado de la Materia electiva “El hábitat social como un sentido del saber habitar”, en la Escuela de 
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Trabajo Social, Facultad de Ciencia Política y RRII-UNR. Asimismo se desarrollaron experiencias de 
docencia y extensión en proyectos comunitarios para el mejoramiento del hábitat, entre ellos, la 
Reforma del Comedor comunitario Corazones San Roque y Centro de panificación en Barrio San 
Martín Sur, y también una Plataforma habitable para el Barrio La Antenita en zona Oeste, realizados 
con participación de estudiantes y docentes del Taller de Producción Edilicia -Cátedra Arq. Utgés. 
Finalmente señalemos que la articulación de experiencias de docencia, investigación y extensión 
plantea contribuir a una capacitación universitaria más amplia, acercando a los estudiantes a los 
temas de carácter social, propiciando un enfoque participativo e interdisciplinario para un abordaje 
crítico y reflexivo, que pueda dar cuenta de la complejidad de la realidad social. 
 
Palabras clave: Hábitat social / proceso participativo / enseñanza / enfoque interdisciplinario / actores 
sociales. 
 
RESUMO: A questão do habitat social é altamente complexa e, portanto, abordagens fragmentárias 
tradicionais são inadequadas para lidar com os problemas atuais. É necessário superar a concepção 
de habitação de interesse social de natureza maciça e padronizada, focada no produto “habitação de 
baixo custo”. Uma visão abrangente é considerar o habitat popular como o conjunto de ações e 
processos tendentes à produção da vida, em um ambiente material e simbólico de relacionamento, 
estimulando a participação de todos os atores sociais. Para isso, é necessário incorporar nas 
cadeiras de diferentes disciplinas uma compreensão abrangente e complexa das múltiplas dimensões 
da realidade, implementando a interdisciplina para abordar a questão do habitat social. Nessa 
perspectiva, nosso trabalho considera a Universidade como espaço de produção de conhecimento e 
formação de profissionais que promovem processos de mudança, propondo integrar ensino, pesquisa 
e extensão; procurando uma ligação comprometida com a realidade e promovendo oportunidades de 
inclusão social. A partir da articulação de experiências em pesquisa, ensino e extensão realizadas a 
partir do CEHAVI (Centro de Estudos do Habitat e Habitação), algumas contribuições são propostas 
para o desenvolvimento de conhecimentos e ensino orientados a processos participativos para o 
habitat social. Conceitos relacionados à aprendizagem para a produção social do habitat são 
considerados, enfatizando o pensamento crítico e o trabalho colaborativo, entendendo o ambiente de 
sala de aula como espaço de trabalho e reflexão. Também a importância de uma proposta 
pedagógica com uma visão interdisciplinar, que permita incluir a questão do habitat social nos 
currículos das cátedras universitárias. A partir dessa perspectiva temática, o CEHAVI complementa a 
pesquisa com o ensino de graduação e pós-graduação. Desde 2005, os cursos são ministrados em 
dois cursos de pós-graduação na Faculdade de Arquitetura, Planejamento e Desenho da UNR: Curso 
"Produção de habitação com participação dos moradores", e no Seminário de Doutorado "Evolução 
de estratégias para o projeto e gestão da habitação econômica ". Também durante o período 2010-
2017 foi realizado o ditado da disciplina eletiva "O habitat social como um sentido de saber viver", na 
Escola de Serviço Social, Faculdade de Ciências Políticas e RRII-UNR. Da mesma forma, 
experiências de ensino e extensão foram desenvolvidas em projetos comunitários para a melhoria do 
habitat, entre eles, a Restauração de Sala de jantar comunitária Corazones San Roque e padaria no 
Barrio San Martín Sur, e também uma Plataforma habitável para o bairro La Antenita na Zona Oeste, 
realizado com a participação de alunos e professores da Oficina de Produção Edilicia - Cadeira Arq. 
Utgés. Por fim, cabe ressaltar que a articulação de experiências de ensino, pesquisa e extensão visa 
contribuir para uma formação universitária mais ampla, aproximando os alunos das questões sociais, 
fomentando uma abordagem participativa e interdisciplinar para uma abordagem crítica e reflexiva, 
que pode ser responsável por da complexidade da realidade social. 
 
Palavras-chave: Habitat social / processo participativo / ensino / abordagem interdisciplinar / atores 
sociais. 
 
 
ABSTRACT: The issue of social habitat is highly complex and therefore traditional, fragmentary 
approaches are inadequate to deal with current problems. It is necessary to overcome the conception 
of social interest housing of a massive and standardized nature, focused on the “low cost housing" 
product. An overarching vision is to consider the popular habitat as the set of actions and processes 
tending to the production of life, in a material and symbolic environment of relationships, encouraging 
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the participation of all social actors. For this it is necessary to incorporate in the chairs of different 
disciplines a comprehensive and complex understanding of the multiple dimensions of reality, 
implementing interdiscipline to address the issue of social habitat. From this perspective, our work 
considers the University as a space for the production of knowledge and the training of professionals 
who promote change processes, proposing to integrate teaching, research and extension; looking for 
a committed link with reality and fostering opportunities for social inclusion. From the linking of 
experiences in research, teaching and extension carried out from the CEHAVI (Center for Studies of 
Habitat and Housing), some contributions are proposed for the development of knowledge and 
teaching oriented to participatory processes for the social habitat. Concepts related to learning for the 
social production of habitat are considered, emphasizing critical thinking and collaborative work, 
understanding the classroom environment as a space for work and reflection. Also the importance of a 
pedagogical proposal with an interdisciplinary vision, that allows to include the question of social 
habitat in the curricula of the university chairs. From this thematic perspective, the CEHAVI 
complements the research with undergraduate and postgraduate teaching. Since 2005, courses are 
taught in two postgraduate courses at the Faculty of Architecture, Planning and Design UNR: Course 
"Production of housing with participation of the inhabitants", and the Doctoral Seminar "Evolution of 
strategies for the project and management of the economic housing ". Also during the period 2010-
2017 the dictation of the Elective Course "The social habitat as a sense of knowing how to live" was 
carried out, in the School of Social Work, Faculty of Political Science and RRII-UNR. Likewise, 
teaching and extension experiences were developed in community projects for the improvement of the 
habitat, among them, the Restoration of Community dining room Corazones San Roque and bakery in 
Barrio San Martín Sur, and also a habitable platform for the La Antenita neighborhood in the West 
zone, carried out with the participation of students and professors from the Edilicia Production 
Workshop - Arq. Utgés Chair. Finally, we should point out that the articulation of teaching, research 
and extension experiences aims to contribute to a broader university training, bringing students closer 
to social issues, fostering a participatory and interdisciplinary approach for a critical and reflective 
approach, which may account for of the complexity of social reality. 
 
Keywords: Social habitat / participatory process / teaching / interdisciplinary approach / social actors. 
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y extensión” 
 

Marcelo SALGADO, Sabrina CÁCERES, Laura GURRÍA, Cecilia BÁNCORA 
 
 
Introducción. 
La universidad como referente y actor social es responsable ante la sociedad de la 
producción de conocimientos y formación de profesionales capaces de brindar alternativas 
teórico-prácticas que promuevan los procesos de cambios por medio de la puesta en acción 
de dispositivos que permitan integrar docencia, investigación y extensión. Debe vincularse 
de forma comprometida con la realidad, creando espacios que propicien oportunidades de 
inclusión social. 
La realidad no puede reducirse a sus partes sin tener en cuenta las interrelaciones entre sus 
componentes, es decir conocer y comprender las mediaciones entre los sujetos, el contexto 
y las relaciones humanas. Para ello es necesario redefinir la acción tradicional de formación 
e investigación en la universidad, buscando una capacidad articulada entre la educación 
superior y la sociedad. 
La necesidad de incorporar en las cátedras de distintas disciplinas una comprensión integral 
y compleja de las múltiples dimensiones de la realidad, para posibilitar la concreción de 
estudios y la implementación de la interdisciplina para el abordaje del hábitat social. 
El tema del hábitat social es de alta complejidad y los hechos han comprobado que los 
enfoques tradicionales, fragmentarios y lineales, son ineficientes e inadecuados para 
enfrentar los problemas actualmente. 
En el ámbito académico es importante propiciar espacios de debate y construcción de 
conocimientos con el propósito de generar nuevas lógicas y perspectivas en concordancia 
con las aspiraciones de los grupos sociales involucrados, apelando a la creatividad y la 
participación efectiva de todos los actores. Esto significa la necesidad de contar con el 
aporte y compromiso de varias disciplinas, que no sea sólo la sumatoria de las mismas, sino 
que se relacionen en un adecuado planteamiento de la interdisciplinariedad. 
Desde este enfoque temático nuestro trabajo hace referencia a la evolución de los 
lineamientos de investigación desarrollados en el CEHAVI (Centro de Estudios de Hábitat y 
Vivienda) de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño UNR, priorizando la 
cuestión de los procesos participativos en la producción social del hábitat.  
También hacemos referencia a las experiencias en docencia gestadas desde el CEHAVI, a 
través del dictado de cursos y seminarios de grado y de posgrado en el ámbito de la UNR y 
en otras universidades, así como el desarrollo de diversos proyectos de extensión 
vinculados a la problemática del hábitat social en Rosario. 
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vinculados a la problemática del hábitat social en Rosario. 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
En base a la complementación de las experiencias en investigación, docencia y extensión se 
plantean algunos aportes para la construcción de conocimientos y el aprendizaje orientados 
a la producción del hábitat social. 
Se hace referencia a la necesidad de una capacitación universitaria más amplia, acercando 
a los estudiantes a los temas de carácter social, propiciando un enfoque participativo e 
interdisciplinario; buscando contribuir a la formación de profesionales con una visión 
superadora del hábitat enfocado en la complejidad de la realidad socio-urbana.  
 
 
Evolución de las líneas de trabajo desarrolladas en el CEHAVI. 
 
El Centro de Estudios de Hábitat y Vivienda (CEHAVI) es un centro de investigación que 
tiene el objetivo general de contribuir al estudio de los factores arquitectónico-urbanos, 
sociales y de gestión para la producción del hábitat social propiciando un enfoque 
interdisciplinario, considerando diversas propuestas de trabajo en el ámbito académico que 
incluyen la investigación, la docencia y la extensión. 
Surgió como un centro de estudios a principios de los años ’80 para abordar la temática de 
la vivienda financiada por el Estado en Rosario, definiendo su investigación a partir de 
considerar a la vivienda como parte constitutiva de la ciudad, su tejido básico, expresión de 
un modo de apropiación del suelo, determinante de las necesidades de equipamiento 
urbano e infraestructura. 
Originalmente el equipo estaba integrado por arquitectos, pero a través del tiempo y la 
incorporación de distintos enfoques sobre la cuestión del hábitat y la vivienda social, se dio 
la inclusión de profesionales y estudiantes de otras disciplinas (trabajo social, ingeniería, 
antropología, entre otros) en forma permanente o transitoria, como integrantes, auxiliares o 
asesores de los proyectos de investigación. 
De esta manera, el centro de investigación contribuye a la formación de recursos humanos 
en dos niveles.  
En primer término, la incorporación de docentes de la Facultad de Arquitectura y de otras 
Facultades e Institutos de la Universidad Nacional de Rosario, así como de profesionales y 
técnicos de organismos públicos (provinciales y municipales) que trabajan en el desarrollo 
de las temáticas sobre la vivienda para los sectores de menores recursos. 
En segundo término, a través del asesoramiento y la formación de alumnos universitarios 
mediante la incorporación de estudiantes en carácter de auxiliares y colaboradores de 
proyectos de investigación y de extensión; así como el asesoramiento brindado a 
estudiantes de diversas cátedras de la Facultad de Arquitectura UNR. 
El CEHAVI fue ajustando sus objetivos de trabajo en relación a estudio de los factores 
urbanos, sociales, políticos y económicos que inciden en la problemática del hábitat social. 
Asimismo, el surgimiento de nuevos abordajes teóricos del tema de estudio está en relación 
a la evolución en la formación académica de los integrantes del equipo, la vinculación con 
otros institutos y cátedras que trabajan en relación a la vivienda social en la UNR y otras 
universidades latinoamericanas. 
Los abordajes de estudio del hábitat social desarrollados en el CEHAVI en los últimos años 
incluyen las siguientes temáticas:  
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- Procesos participativos para la producción del hábitat a través de la articulación de 
organismos locales y asociaciones intermedias: Programa “Rosario Hábitat”, Cooperativas 
de viviendas, proyectos de hábitat de ONG’s.  
- Desarrollo de emprendimientos productivos vinculados al hábitat de las poblaciones de 
escasos recursos: huertas comunitarias, cooperativas de trabajo, etc. 
- Condiciones de uso y seguridad de los espacios colectivos en el contexto de los conjuntos 
de vivienda social en relación al mejoramiento del medioambiente del barrio. 
Cabe señalar que la evolución de las temáticas de trabajo del CEHAVI se fue nutriendo con 
el intercambio y la participación en diversos ámbitos académicos. En este sentido, la 
participación desde el año 2001 en la Red ULACAV (Red Universitaria Latinoamericana de 
Cátedras de Vivienda) ha sido muy enriquecedora, ya que posibilitó el intercambio y difusión 
de los proyectos del equipo de trabajo, así como la incorporación de nuevos conocimientos y 
experiencias producidos en el ámbito de dicha Red. Comprometidos en este vínculo, en el 
año 2005 el CEHAVI organizó el XI Encuentro de la Red ULACAV, que se llevó a cabo en la 
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño UNR. 
El CEHAVI complementa su trabajo de investigación en vinculación permanente con la 
docencia de grado y de posgrado. En este sentido señalemos que desde 2006 se dictan 
cursos de posgrado en dos carreras organizadas por la Facultad de Arquitectura, 
Planeamiento y Diseño UNR: el Curso “PRODUCCIÓN DE LA VIVIENDA CON 
PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES” en la Carrera de Especialización en Gestión Local 
del Hábitat, y también el Seminario de Doctorado “EVOLUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 
EL PROYECTO Y GESTIÓN DE LA VIVIENDA ECONÓMICA” en el Doctorado en 
Arquitectura.  
También en la docencia de grado, durante el período 2010-2017 se dictó la Materia electiva 
“EL HÁBITAT SOCIAL COMO UN SENTIDO DEL SABER HABITAR”, en la Carrera de 
Trabajo Social - Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales UNR.  
Los contenidos desarrollados en esta Materia electiva plantean una mirada integral de los 
principios, conceptos y políticas existentes sobre el hábitat social. Se destaca que la 
dinámica de las clases y el aporte de los distintos expositores –referentes de organismos 
públicos, organizaciones sociales, representantes de ONGs-, así como las experiencias de 
los responsables de la cátedra, que facilitaron el pensar y repensar las posiciones referidas 
al hábitat y las políticas públicas. 
El dictado también incluyó la realización de encuentros organizados con la dinámica de 
taller, en el aula o en algunos espacios barriales, con el sentido de permitir la circulación de 
diferentes saberes y la producción grupal y colectiva de nuevos conocimientos. Estas 
instancias de encuentro posibilitaron a los estudiantes el acceso a una interpretación de los 
diversos factores implicados en la gestión y producción del hábitat social.  
El hábitat implica un entramado de relaciones, comportamientos, conductas y prácticas 
sociales. Transitar este camino de visualización de una temática que aqueja a una gran 
cantidad de familias en el país es una responsabilidad que corresponde a los ámbitos 
académicos, articulándose con distintos actores sociales en la construcción de un proyecto 
colectivo de sociedad, propiciando la defensa del derecho al hábitat digno para todos los 
ciudadanos. 
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Asimismo, con la participación de algunos miembros del CEHAVI se plantearon experiencias 
de extensión, en proyectos comunitarios para el mejoramiento del hábitat en Rosario. Entre 
ellos, señalemos el proyecto de Reforma y ampliación del “COMEDOR DE CORAZONES 
SAN ROQUE” y Centro de panificación en Barrio San Martín Sur, y también la propuesta 
“BARRIO LA ANTENITA. PLATAFORMA HABITABLE” en la zona Oeste de la ciudad; en 
ambos casos organizados con la participación de estudiantes y docentes del Taller de 
Producción Edilicia - Cátedra Arq. Utgés, FAPYD-UNR. 
Consideramos que este tipo de proyecto debe tener un sólo destinatario: el sujeto hacia 
quien va dirigido. Primero se debe conocer lo mejor posible el medio donde se desenvuelve: 
sus costumbres, nivel cultural en su comunidad y su intercambio con otros individuos, 
tiempos de adaptación, etc., para luego comenzar a pensar en sus necesidades. 
Es importante la realización de un diagnóstico inicial como primera aproximación a la 
propuesta, en el sentido del conocimiento de la realidad social del sector a intervenir, la 
identificación de los actores sociales y el conocimiento de valores de la población con la que 
se trabaja. En una etapa posterior se plantea la indagación sobre las variables que hacen al 
estudio de propuestas concretas aplicables a la conformación físico-espacial (técnicas, 
materiales, costos, plazos, etc.) del proyecto, considerando las condiciones de uso y 
apropiación por parte de los habitantes del barrio.  
Es desde esta perspectiva de trabajo que cobró sentido la participación de los alumnos y 
docentes, posibilitando el intercambio de saberes entre todos los actores sociales.  
 
Algunos aportes para la construcción de conocimientos y la enseñanza de la temática 
del hábitat social. 
Como señalábamos anteriormente, el objetivo general del CEHAVI es contribuir al estudio 
de los factores arquitectónico-urbanos, sociales y de gestión para la producción del hábitat 
social propiciando un enfoque interdisciplinario, según diversas propuestas de trabajo en el 
ámbito académico que incluyen la investigación, la docencia y la extensión. 
La universidad como referente y actor social es responsable ante la sociedad de la 
producción de conocimientos y la formación de profesionales capaces de brindar 
alternativas teórico-prácticas, que promuevan los procesos de cambios por medio de la 
puesta en acción de propuestas que permitan integrar docencia, investigación y extensión. 
Debe vincularse de forma comprometida con la realidad, creando espacios que propicien 
oportunidades de inclusión social. 
En el ámbito universitario es relevante impulsar una capacitación más amplia, acercando a 
los estudiantes a los temas de carácter social, generando cambios de actitud y propiciando 
el trabajo interdisciplinario en los proyectos sociales.  
La idea es formar profesionales con un amplio abanico de acción y proyección, y con la 
capacidad de desarrollar proyectos ajustados al medio del que forman parte. De esta 
manera, el estudiante se debe adiestrar sobre la base de una estructura de pensamiento 
ágil, para poder abordar diferentes problemáticas con criterio propio, conceptos de equipo y 
fundamentalmente con compromiso y conocimiento de la realidad socio-económica y urbana 
en la que se inserta. 
 
La ciudad como territorio complejo. 
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Las ciudades son territorios de pluralidad, de historia de sus habitantes, de sus deseos, sus 
limitaciones, sus culturas y sus utopías. América y sus ciudades se hicieron así, territorios 
de pluralidad, de tolerancia con los otros, de refugio para los distintos. Son productos en su 
devenir histórico de la simultaneidad de espacios territoriales diferentes inclusivos o 
expulsivos. 
Actualmente se ha reducido la ciudad a su materialidad fracturando territorios, reforzando 
divisiones espaciales que se traducen en procesos culturales complejos. Indagar las formas 
de crecimiento urbano, comprender la evolución de las ciudades orientadas a ejes 
polarizados requiere redefinir el concepto de ciudad y reconstruir el hábitat, como marco 
para articular a los sujetos con su entorno y así conocer y comprender sus modos de 
habitar. 
La interacción territorial y social vincula a todos los actores sociales que construyen la 
ciudad e instala el debate entre las condiciones espaciales y el hábitat, recuperando a la 
vivienda como un dispositivo emancipador e integrador a la ciudad. 
Por eso, una ciudad habitable no puede limitarse sólo a dotar a sus habitantes de empleo, 
seguridad, vivienda, salud. Se requiere también respetar, conocer y preservar sus  
tradiciones, sus identidades y su cultura, y especialmente defender el derecho de todos sus 
habitantes a apropiarse de todos los espacios que constituyen la ciudad. 
Los espacios toman significado cuando se recuperan las prácticas como construcciones 
sociales y culturales, ya sea en el ámbito más inmediato, generado a partir de la vivienda, o 
el barrial, en donde la apropiación del territorio se acompaña con actividades  relacionadas 
al consumo o la producción. Analizado en este contexto, el hábitat debe ser considerado 
como un derecho de todos los sujetos que los van construyendo por lo cual implica tener en 
cuenta la creación de empleo, la salud, la educación, la tierra, los servicios sociales, el 
medio ambiente. 
Identificar las particularidades de los espacios urbanos permite que la implementación de 
políticas públicas respondan a las demandas de los sectores pobres, para lo cual es 
necesario que instituciones públicas, privadas y no gubernamentales sean capaces de 
articular las relaciones entre los diferentes actores con el objetivo de mejorar las  
condiciones de vida de estos sujetos. 
 
Enfoque interdisciplinario de la problemática del hábitat social. 
Destacamos el espacio de la universidad como válido para la recuperación de saberes y la 
potenciación de la extensión para la práctica crítica de conocimientos en dos ámbitos: el de 
la teoría en los claustros académicos, y el de la práctica en el hacer cotidiano de la 
especificidad profesional, logrando una praxis que sintetice y de sentido a la intencionalidad 
de las políticas sociales. 
La universidad es responsable ante la sociedad de la formación de profesionales y de la 
producción de conocimientos, capaces de brindar alternativas teóricas que promuevan los 
procesos de cambio por medio de la puesta en acto de dispositivos que permitan integrar 
docencia, investigación y extensión. Debe vincularse de forma comprometida con la 
realidad, creando espacios que propicien oportunidades de inclusión social. 
Un abordaje de estas características sólo es posible si parte de reconocer la complejidad de 
la realidad, o sea, las múltiples dimensiones que componen los fenómenos externos y las 
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múltiples relaciones causales que los definen. De acuerdo con Morin: “La conciencia de 
multidimensionalidad nos lleva a la idea de que toda visión unidimensional, toda visión 
especializada, parcial, es pobre” (Barreto, 2006) 
La multidimensionalidad de los problemas de la realidad se debe traducir en la integración 
de estudios sectoriales sobre la mayor cantidad de las dimensiones reconocidas que 
componen el problema definido, y esta integración debe realizarse a través de la 
interdisciplina. 
Barreto (2006) señala que: “la interdisciplina exige un cambio en la concepción 
simplificadora de los problemas que promueve la formación profesional unidisciplinar y este 
cambio implica, fundamentalmente, reconocer a la complejidad como estrategia en la 
concepción y conocimiento de la realidad y el reconocimiento del lugar que las disciplinas 
deben ocupar en el abordaje integral de los problemas. La interdisciplina es el diálogo entre 
diferentes, manteniendo y disfrutando el poder creativo de la diferencia, enriqueciéndose 
con ella. El ejercicio de la misma implica el abandono del totalitarismo monológico”. 
Pensar interdisciplinariamente significa poder desarrollar estrategias de abordaje del hábitat 
no sólo como una cuestión técnica, sino fundamentalmente como una cuestión social, 
política, científica y cultural. En este sentido también coincidimos con Pelli (2009), que 
expresa: “...quiero suponer que estamos de acuerdo en que trabajar sobre un problema es 
en realidad, siempre, trabajar sobre una particular interpretación del problema, a partir de 
una determinada escala de valores o un determinado núcleo ideológico”. 
Para posibilitar los principios enunciados anteriormente es necesario redefinir la acción 
tradicional de formación e investigación en la universidad, buscando concretar una 
perspectiva de acción externa y de compromiso hacia la sociedad en su conjunto, 
generando una capacidad articulada entre la educación superior y la sociedad. 
De esta manera se podrá lograr en el ámbito académico la implementación de aprendizajes 
adecuados para la gestión de programas de desarrollo dentro de un escenario de pobreza 
urbana. Esto permitirá crear espacios alternativos de acción con aporte de conocimientos 
para las intervenciones realizadas desde el Estado y buscando el desarrollo sostenible de 
dichos proyectos. 
Es necesario superar la concepción de vivienda de interés social netamente jerárquica, 
centralizada y burocrática, de carácter masivo y estandarizada, por lo cual se debe 
considerar al hábitat popular como el conjunto de acciones y procesos tendientes a la 
reproducción y producción de la vida, en un ambiente material y simbólico de relaciones. 
Esto incluye al espacio urbano, los equipamientos comunitarios, servicios e infraestructura, 
la vivienda, etc. 
El Hábitat representa mucho más que el habitáculo, el techo, la casa o la vivienda, el Hábitat 
es tangible e intangible, lleno y vacío, es pasado, presente y futuro, construido y en 
construcción permanente. 
La construcción del espacio habitable (tanto privado como comunitario) debe responder a 
los crecientes desafíos que plantea la realidad actual, lo cual exige una formación y 
actuación profesional capaz de comprender el problema del hábitat y del habitar como un 
proceso histórico–social complejo de varias aristas. Así se deberá considerar los problemas 
de exclusión social, las distintas nociones de desarrollo, los niveles de democratización. 
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En este contexto, la participación de los distintos actores involucrados en la gestión del 
hábitat social pasa a ser el eje primordial para pensar un proceso de construcción de 
ciudadanía. El derecho a la ciudad es una condición ineludible para el ejercicio pleno de 
ciudadanía a partir de considerarla como el territorio espacial urbano donde se materializan, 
ejercen y deben exigirse el cumplimiento de todos los derechos humanos. 
Lograr los enunciados presentados sólo será factible desde una perspectiva social crítica 
que integre la teoría y la práctica en un proceso dialéctico de reflexión, teorización y acción 
política que permitan la comprensión e interpretación de las condiciones reales y de los 
contextos que posibilitarán una acción para el cambio. 
Al tratar de comprender los procesos acerca de como los distintos grupos poblacionales 
construyen la ciudad se debe apelar a las miradas de las distintas disciplinas, por lo cual el 
problema del hábitat se manifiesta como multidimensional y reclama una intervención 
interdisciplinaria, que implica la definición compartida de un determinado objeto de estudio y 
de intervención a partir de un abanico heterogéneo de miradas y visiones. 
Lograr esto requiere rigurosidad conceptual, iniciativa, búsqueda, coherencia, curiosidad, 
flexibilidad. Para generarlas en los estudiantes, se busca crear situaciones que provoquen 
interrogantes, que presenten problemas, que permitan visualizar a los sujetos, su hábitat y el 
sentido de su habitar en toda su complejidad e integralidad. 
 
Enseñanza universitaria para la producción social del hábitat. 
Mediante el trabajo desarrollado en el ámbito académico se propone ir generando en los 
estudiantes  una visión superadora del hábitat como techo, casa o vivienda. El hábitat 
popular se debería considerar como el conjunto de acciones y procesos tendientes a la 
reproducción y producción de la vida, en un ambiente material y simbólico de relaciones. 
Este incluye al espacio urbano, los equipamientos comunitarios, servicios e infraestructura, 
vivienda, etc. 
Asimismo, se trata de acercar al estudiante a una visión actualizada y real del habitar, 
ponerlo en contacto con los vecinos, con las organizaciones de la sociedad civil, formarlos 
en la relación profesional-usuario como una relación de diálogo permanente, donde el 
profesional conoce los alcances de un proyecto pero el destinatario sabe cómo quiere vivir, 
o qué necesita. 
De esta manera se plantea la promoción del pensamiento crítico desarrollando la capacidad 
de trabajar en forma colaborativa, entendiendo al ámbito del aula y el taller como espacios 
de trabajo, reflexión y análisis. También considerando que sus resultados sirvan de base 
para elaborar un andamiaje pedagógico que permita incluir la cuestión del hábitat social en 
la currícula de las cátedras universitarias. 
La producción social del hábitat entendida como un proceso, en general no está presente en 
las currículas ni las actividades académicas para la formación de grado de las disciplinas 
relacionadas al abordaje de esta problemática. 
Es necesario reconocer su importancia como instancia previa a la incorporación en los 
planes de estudio para lograr su inserción en los diferentes espacios universitarios -
docencia, investigación y extensión- “con la finalidad de alcanzar una formación profesional 
con los conocimientos y las capacidades adecuadas que demanda la formulación e 
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implementación de políticas integrales, así como también, la intersectorialidad y la 
interdisciplinariedad asociada a ellas” (Barreto, 2006). 
De esta manera, la propuesta pedagógica está basada en un planteo interdisciplinario que 
implica un cuestionamiento a los criterios de causalidad lineal y de fragmentación de los 
fenómenos a abordar. Significa conseguir una definición compartida de un determinado 
objeto de estudio y de intervención, habiendo partido de un abanico heterogéneo de miradas 
y visiones. 
Tenemos que apuntalar un concepto de práctica donde el alumno se sienta partícipe y 
activo, enfocado en “el aprendizaje donde “aprender a aprender” como paradigma educativo 
es la llave para enfrentar desafíos de complejidad creciente, dotando al futuro profesional de 
herramientas suficientes para adquirir aquellos conocimientos específicos que requerirá su 
práctica profesional tanto en el ámbito privado como en el ámbito de la construcción de país” 
(Puga, 2011). 
El profesional en formación debe ser ingenioso y creativo, sin que ello implique abstraerse 
de la realidad. La idea es incentivar su creatividad confrontándolo con metodologías de 
trabajo en base a hechos concretos, que requieran de su participación propositiva. 
En este eje de formación académica, el alumno adquirirá los conocimientos sobre los 
principios básicos que le permitirán afrontar los diferentes y continuos desafíos propios del 
ejercicio profesional, para poder abordar diversas problemáticas relacionadas al hábitat 
social con conceptos de equipo y fundamentalmente con compromiso y conocimiento de la 
realidad en la que se inserta. 
 
Conclusiones. 
En el ámbito universitario es relevante impulsar un proceso de enseñanza-aprendizaje 
crítico, acercando a los jóvenes estudiantes a los temas de carácter social, generando 
cambios de actitud y propiciando el trabajo interdisciplinario en los proyectos sociales. El 
compromiso con los actores y su contexto socio-cultural permite acceder a un universo que 
potencia la comprensión de la acción. 
La idea es formar profesionales íntegros, con un amplio abanico de acción y proyección, 
pero con la capacidad de desarrollar proyectos ajustados al medio del que forman parte. 
Consideramos que el mayor logro es contribuir a la formación de recursos humanos, 
estudiantes y jóvenes profesionales con una visión superadora del hábitat como techo, casa 
o vivienda, que recupere la complejidad de la realidad y la importancia de los vínculos 
sociales. 
En el ámbito barrial es importante que la comunidad se apropie del espacio. Esto significa 
un primer paso para contribuir al empoderamiento, la autogestión y la participación; 
conceptos y prácticas que al ser desarrolladas permiten encontrar el verdadero sentido de la 
intervención que se lleva a cabo. 
No alcanza solo con mostrar al alumno estrategias de funcionamiento, formas de 
ordenamiento, leyes en juego o formas de organizar; debemos hacerle comprender que 
estas tipificaciones no son rígidas, sino que son flexibles y dependen de variables 
reconocibles e identificables.  
También es fundamental no perder de vista que en los proyectos de hábitat social se apunta 
a una integración entre el espacio de intervención arquitectónico-urbana y el espacio de 
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transformación social, reconociendo que esta articulación permite una comprensión crítica 
de los espacios intervenidos a partir del diálogo con los sujetos destinatarios del proyecto, 
generando aprendizajes reflexivos. 
De esta manera se propicia un enfoque de la educación superior no sólo para capacitar 
profesionales sino más bien con el enfoque de contribuir a la formación de ciudadanos 
comprometidos, capaces de imaginar estrategias más aptas para el campo del hábitat social 
considerando el actual contexto urbano y socio-cultural. 
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 A produção do habitat no Conjunto Habitacional Irmã Terezinha: o reassentamento 
participativo. 
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Eixo C: A produção social de habitat na área educacional, social e institucional. 
 
 

RESUMEN: El presente trabajo es el resultado de la experiencia profesional de la Obra Social 
Técnica - TTS y el proceso de Reasentamiento del Programa de Urbanización Hermana Terezinha 
del Programa PAC Beberibe ejecutado por la Secretaría de Saneamiento de Recife - SESAN y 
financiado por la Caixa Econômica Federal - CEF y los recursos del antiguo Ministerio. de las 
ciudades El Proyecto PAC Beberibe se está desarrollando desde 2012 hasta el presente, llevando a 
cabo obras de infraestructura e intervenciones de saneamiento integradas en el contexto de la 
entrega de viviendas de interés social. Las familias que integran el proyecto provienen y viven en las 
áreas ribereñas de Beberibe. El propósito de este trabajo es comprender el reasentamiento de uno de 
los desarrollos de viviendas entregados por este programa, la Hermana de Vivienda Terezinha, 
ubicada en el vecindario de Campina do Barreto, Zona Norte de Recife, PE y la participación de este 
proceso. Los análisis se realizarán a partir de un estudio de lo que es la participación social y del 
proceso de reasentamiento de las familias que residen en la Hermana de Vivienda Terezinha. 

Palabras clave: Trabajo social | Participación | Reasentamiento | Beberibe PAC 

 

RESUMO: O presente trabalho é fruto da experiência profissional do Trabalho Técnico Social – TTS e 
do processo de Reassentamento do Conjunto Habitacional Irmã Terezinha do Programa PAC 
Beberibe executado pela Secretaria de Saneamento do Recife – SESAN e financiada pela Caixa 
Econômica Federal – CEF e recursos do extinto Ministério das Cidades.  O Projeto PAC Beberibe 
está sendo desenvolvido desde 2012 até o presente momento, realizando obras de intervenções de 
infraestrutura e saneamento integrado tendo como pano de fundo entrega de unidades habitacionais 
de interesse social. As famílias que integram o projeto são oriundas e residentes nas áreas ribeirinhas 
do Beberibe. A investigativa deste trabalho tem por finalidade compreender a forma de 
reassentamento de um dos conjuntos habitacionais entregues por este programa, o Habitacional Irmã 
Terezinha, localizado no bairro de Campina do Barreto, Zona Norte do Recife, PE e a forma de 
participação deste processo. As análises serão feitas a partir de um estudo do que é participação 
social, e do processo de reassentamento das famílias residentes no Habitacional Irmã Terezinha.  
 
Palavras chave: Trabalho Social | Participação | Reassentamento | PAC Beberibe  
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RESUME: The present work is the result of the professional experience of the Technical Social Work - 
TTS and the Resettlement process of the Sister Terezinha Housing Estate of the PAC Beberibe 
Program executed by the Sanitation Secretariat of Recife - SESAN and financed by the Caixa 
Econômica Federal - CEF and resources of the former Ministry. of the cities. The PAC Beberibe 
Project is being developed from 2012 to the present, carrying out works of infrastructure and 
integrated sanitation interventions against the backdrop of the delivery of housing units of social 
interest. The families that integrate the project come from and live in the riverside areas of Beberibe. 
The purpose of this work is to understand the resettlement of one of the housing developments 
delivered by this program, the Housing Sister Terezinha, located in the neighborhood of Campina do 
Barreto, North Zone of Recife, PE and the participation of this process. The analyzes will be made 
from a study of what social participation is, and of the resettlement process of the families residing in 
the Housing Sister Terezinha. 

Key words: Social work | Participation | Resettlement | Beberibe PAC 
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A produção do habitat no Conjunto Habitacional Irmã Terezinha: o reassentamento 
participativo. 

Ana Fabíola do Nascimento PONTES 

 

DO PROMETROPOLES AO PAC BEBERIBE 

O PROMETRÓPOLES tem início no ano de 2003, com o contrato assinado pelo 
BID, Governo do Estado de Pernambuco através da Agência CONDEPE/FIDEM e as 
Prefeituras dos municípios de Recife e Olinda. A finalidade deste projeto era a melhoria na 
qualidade das cidades nas áreas concentradas nas comunidades pobres da Bacia do 
Beberibe, em seus objetivos constavam a promoção da melhoria das condições de 
habitabilidade e de desenvolvimento comunitário contribuindo para a redução da pobreza e 
melhoria na qualidade ambiental através da implantação de ações integradas de 
infraestrutura urbana (água, esgoto, resíduos sólidos, drenagem, sistema viário, 
equipamentos sociais e de lazer, entre outros), bem como  a ampliação dos mecanismos de 
regularização fundiária. O PROMETROPOLE tinha como prazo previsto cinco anos de 
duração e investimentos de US$ 84 milhões, sendo 55% do Banco Mundial – BIRD, 45% do 
Governo do Estado e das Prefeituras do Recife e Olinda. O programa beneficiaria um total 
de 35.000 famílias em 13 localidades pobres da Bacia do Beberibe, dentre elas a 
Comunidade de Chão de Estrelas, e o Bairro de Campina do Barreto.  

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) surgi em 2007, na segunda 
gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o objetivo de promoção de obras de 
infraestruturas, compreendendo obras e projetos de Logística, Rodovias, Energia e 
Infraestrutura. No Eixo de Infraestrutura foram distribuídos os investimentos em habitação, 
saneamento, recursos hídricos e mobilidade. O cenário que surge o Programa PAC, de 
distribuição desigual da pobreza, pode-se perceber que após a implementação do programa 
o Brasil passa a prosperar, quando é proposto utilizar parte dos fundos excedentes para 
investir em mudanças sociais necessárias e na tentativa de eliminar a exclusão social de 
milhões de brasileiros com a garantia de direitos fundamentais (habitação, saneamento) e 
exercício da cidadania. 

Neste contexto de tentativa de investir em mudanças sociais, em 2012 é iniciado o 
Programa de Aceleração do Crescimento da Bacia do Rio Beberibe, o PAC Beberibe. As 
obras da bacia do Rio Beberibe, rio de grande extensão do estado de Pernambuco, 
compreendem a execução de infraestrutura, com a implementação do sistema de 
esgotamento sanitário em oito bairros da Zona Norte do Recife dispostos nas Unidades de 
Esgotamento – UEs  03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 E 24. O PAC Beberibe tem como herança 
parte do território e da população que deveria ter sido atendida pelo programa 
PROMETRÓPOLES. Para possibilitar a implantação das obras de infraestrutura com 
saneamento e mobilidade da cidade também fazem parte do escopo do Projeto PAC 
Beberibe a construção de Unidades Habitacionais – UH para o reassentamento das famílias 
residentes no perímetro de obras das margens do rio Beberibe, com o objetivo de elevar o 
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padrão de urbanidade do território. Com extensão territorial de 9km de via marginal o 
perímetro de obras do Rio Beberibe está dividido em lotes, precisamente seis (06).  

O Projeto PAC Beberibe tem em seu escopo a construção de 9km de via marginal, 
implantação do sistema de esgotamento sanitário com execução de 40.5km de ramal de 
esgoto; emissário e receptor; 4.721 ligações domiciliares; 02 estações elevatórias de esgoto; 
8,5km ramal e rede de esgoto com a urbanização em 79 ruas. No projeto também está 
previsto a construção de 3 equipamentos sociais (praças) entrega de 2500 Unidades 
Habitacionais - UH. As UH são entregues em consequência do reassentamento involuntário 
das famílias residentes no perímetro das obras do projeto.   

As áreas ribeirinhas, que se situam nas margens do Rio Beberibe e Rio Morno da 
Cidade do Recife, são caracterizadas pelo grande adensamento urbano, através de 
ocupações do território em áreas insalubres e de extrema vulnerabilidade social. Com perfil 
socioeconômico e renda aproximada de 01 a 03 salários mínimos, as famílias residentes 
neste perímetro perdiam a cada período chuvoso, todos os bens que possuíam. As 
características ambientais e sanitárias eram das mais precários da Cidade, emergia uma 
necessidade de estruturação da área através da intervenção do Poder Público na 
localidade. Segundo o Atlas Municipal do Recife do ano de 2010 que:  

 
“A Região Metropolitana do Recife está acima dos piores indicadores 
regionais, pouco mais de 30% dos domicílios têm condições adequadas de 
infra-estrutura observe-se que seriam necessárias aproximadamente 186 
mil novas habitações para resolver o déficit habitacional em 2000. Cerca de 
480 mil famílias não dispõem de infra-estrutura adequada e 32 mil não 
tinham sequer sanitários. (ATLAS MUNICIPAL DO RECIFE, 2005)  
 

Não sendo diferente as características do Município do Recife os bairros que fazem 
parte do escopo de trabalho do PAC Beberibe comungam desta realidade, sendo nas 
comunidades ribeirinhas o palco do descaso dos serviços básicos de saneamento. O PAC 
Beberibe desenvolve suas obras nas Regiões Políticos Administrativas –RPAs 2 e 3, 
compreendendo os bairros de Arruda, Agua Fria, Campina do Barreto, Cajueiro, Porto da 
Madeira, Beberibe, Linha do Tiro e Passadinho. 
 
BENEFICIÁRIAS DO PAC BEBERIBE – CAMPINA DO BARRETO – CHÃO DE 
ESTRELAS 

O Recife abriga, segundo dados do IBGE de 2010 um total populacional 1.537.704 
habitantes com uma área territorial de 218,435 km² e densidade demográfica de 7.039,64. A 
população recifense é majoritariamente composta por mulheres, sendo 53,84% residentes 
em recife do sexo feminino com faixa etária de maior percentual entre os 25 e 29 anos. O 
IDH do município, ainda segundo dados de 2010 do IBGE corresponde a 0,772, ocupando a 
210º posição de acordo com a classificação dos municípios brasileiros – segundo Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. Os bairros atendidos pelo Programa PAC 
Beberibe são, Campina do Barreto, Cajueiro, Porto da Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, 
Passarinho e Brejo de Beberibe (Vila Vintém) que somam uma população de 152.189 mil 
Habitantes. A população beneficiada diretamente com o projeto corresponde ao número de 
2500 famílias, indiretamente este número chega a 29.928 famílias.  
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Os cenários dos diversos “Recifes” são a reprodução do modelo de urbanização 
das demais cidades da América Latina, fundadas pela presença de concentração de riqueza 
e de serviços nos grandes centros urbanos em detrimento das cidades. Com uma 
desigualdade na oferta dos serviços públicos e de qualidade há segregação de territórios e 
um aumento da convivência com realidades sociais diversas que possibilitam a vivencia da 
cidade de maneira diferenciada de acordo com a classe social da população.  

 
 Imagem 01 - Mapa do Bairro Campina do Barreto. Fonte: Atlas Municipal – PCR 2010.  

 
O bairro de Campina do Barreto está localizado na RPA 02, na Microregião 2.1 da 

Cidade do Recife. Sua área territorial é formada por 52 h. Com uma população de 9.484 
habitantes com 69% da população entre pardos e negros, 5.054 composta por mulheres 
(53% da população total).  A concentração etária desta população encontra-se entre os 25 e 
59 anos segundo o censo de 2010. Este bairro possui uma densidade demográfica de 
182,67 hab/hec. 

O surgimento desse bairro se deu a partir da ocupação do 
espaço de periferia entre Olinda e Recife, no século XVI, a partir da 
criação das capitanias hereditárias. Duarte Coelho recebeu a capitania 
de Pernambuco em 1535, e em 1537, fundou a Vila de Olinda, na 
margem esquerda do rio Beberibe. Dentro de uma perspectiva de 
desembarque de mercadorias vindo do porto de Recife, criou-se 
núcleos no grande estuário dos Rios Capibaribe e Beberibe. Iniciando 
assim o grande processo de apropriação de terras de povoamento do 
Brasil, sobretudo no estado de Pernambuco, com grande importância 
nesse curso histórico (CABRAL, 2014, pág. 20). 

 
A Comunidade de Chão de Estrelas segue o perfil do bairro ao qual pertence. 

Marcada por lutas e por resistência, bem como a presença forte da cultura em seu território 
a comunidade se estende as margens do Rio Beberibe. Uma comunidade que foi:  
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Construídas sobre um grande manguezal e caracterizada pela 
presença de altos coqueiros e pelas águas do Rio Beberibe, foram-se 
erguendo as casas populares que deram início à comunidade de 
Chão de Estrelas. A comunidade fica situada na fronteira das 
cidades-irmãs Olinda e Recife, de forma que existe muita polêmica 
sobre o município ao qual a comunidade realmente pertence, estando 
localizada próxima aos bairros Fundão, Campina do Barreto e Arruda, 
no Recife, e Peixinhos, em Olinda. Chão de Estrelas recebe esse 
nome por conta dos altos coqueiros da região, cujas sombras 
formavam enormes estrelas no terreno. A comunidade é famosa pelo 
quilombo Chão de Estrelas, pelo polo de carnaval e pelo terminal de 
linha de ônibus. Também ficou conhecida por sua importância para os 
primeiros passos de Chico Science e Nação Zumbi, precursores do 
movimento manguebeat. Chão de Estrelas já foi cenário nas telas do 
cinema a partir do filme Tatuagem, lançado em 2013, um dos mais 
recentes clássicos da produção independente pernambucano. 
(Reportagem Brasil de Fato, 2018)  

Nas margens do Rio Beberibe Chão de Estrelas foi sendo autoconstruída 
(CORTÊS, 2012). A extensão da cidade para áreas de morro e alagados são as poucas 
alternativas para o acesso à moradia pela população de baixa renda. Através do processo 
de autoconstrução a Comunidade de Chão de Estrelas foi ocupando as margens do Rio 
Beberibe iniciada nos anos de 1980:  

Chão de Estrelas é uma comunidade dentro do bairro de 
Campina do Barreto, que surgiu em 1981, dentro de um movimento 
de luta e resistência pelo direito à moradia. Construída na beira do rio 
Beberibe, teve diversos nomes. Porém, após uma votação entre os 
moradores, ficou definido “Chão de Estrelas”, logo, “chão simboliza a 
nossa luta árdua e as estrelas eram nossa única fonte de iluminação, 
segundo a Diretora do Centro de Organização Comunitária do Bairro, 
Josineide Andrade”. (SILVA; HENRIQUE; VERARDI 2017) 

Com os projetos de intervenção para urbanização das cidades a Comunidade de 
Chão de Estrelas passa a receber intervenções dessa “tal urbanização”. Os beneficiários do 
Projeto PAC Beberibe, em seu primeiro lote de obras, são os moradores da Comunidade de 
Chão de Estrelas, às margens do Rio Beberibe. Com características sociais e econômicas 
que seguem o perfil do Bairro de Campina do Barreto, a população desta comunidade é 
majoritariamente composta por mulheres, mães solteiras e/ou responsáveis pela renda 
familiar1. Os domicílios com núcleo familiar composto em média por 3 pessoas e residentes 
no perímetro há no mínimo 10 anos2. 

REASSENTAMENTO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL – Desconstruindo o pressuposto.  

Com a promoção pelo extinto Ministério das Cidades com recursos do FGTS, 
executados pela Secretaria de Saneamento do Município do Recife – SESAN das de obras 
de requalificação urbana, com os objetivos governamentais de desenvolvimento integrado 

                                                             
1 A Renda Familiar fixa das mulheres domiciliadas na Comunidade de Chão de Estrelas cadastradas no Projeto 
PAC Beberibe são oriundas de projetos de transferência de renda. São eles o BPC – Benefício de Prestação 
Continuada, beneficio acessado por pessoas idosas e pessoas com deficiência e o Bolsa Família.  
2 O tempo de moradia das famílias da comunidade de Chão de Estrelas é significativo. Em sua maioria as 
famílias residem há mais de 20 anos no local. As moradias mais recentes são ramificações / extensões das 
famílias ocupantes do local. 
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de obras de esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação, mobilidade urbana com 
abertura de vias de acesso para bairros com grande fluxo de automóveis e pessoas, 
prevendo inda a remoção das famílias que viviam em áreas alagáveis e insalubres para 
Conjuntos Habitacionais. O Programa PAC Beberibe empreendeu obras estruturadoras 
atreladas às ações de natureza técnica concomitante ao acompanhamento as famílias nas 
fases do antes, durante e pós obras. O objetivo do Trabalho Técnico Social – PTTS, 
segundo a Portaria 21 do Ministério das Cidades é: 

O Trabalho Social, de que trata este Manual, compreende um 
conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de 
estudos diagnósticos integrados e participativos do território, 
compreendendo as dimensões: social, econômica, produtiva, 
ambiental e político-institucional do território e da população 
beneficiária, além das características da intervenção, visando 
promover o exercício da participação e a inserção social dessas 
famílias, em articulação com as demais políticas públicas, 
contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a 
sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados. 
(BRASIL, 2014) 
 

Para possibilitar a compreensão do processo de reassentamento das famílias no 
Projeto PAC Beberibe cabe relatar todos os processos de trabalho e etapas que as famílias 
passam até o recebimento de unidades habitacionais. Alguns autores trazem que as 
primeiras intervenções sociais na Comunidade de Chão de Estrelas datam de 1979 (SILVA; 
HENRIQUE; VERARDI 2017), no entanto o recorte feito data de 2010 até os dias atuais. 

Inicia-se pela Secretaria de Saneamento em 2014 o contrato com uma empresa 
para a realização das atividades sociais dispostas no Trabalho Técnico Social – TTS PAC 
Beberibe com empresa especializada para desenvolver as ações. Retoma-se então o 
processo de atualização cadastral das famílias a serem beneficiadas com o PAC Beberibe. 
Em 2014 o total de famílias residentes no perímetro era de 1216 imóveis residenciais, 
mistos ou comercial. Dentre esse número total de famílias residentes em imóveis 
residenciais e mistos 388 famílias estavam recebendo suas unidades habitacionais, as 728 
famílias restantes estão distribuídas entre a inserção do Auxílio Moradia para posterior 
recebimento de UH e o processo de recebimento das Indenizações Pecuniárias.  

No Eixo de Ações Participativas estão previstas ações de Reuniões informativas 
para esclarecimentos e divulgação das ações do projeto; Atualização Cadastral das famílias 
do perímetro das intervenções com aplicação de questionário socioeconômico3, bem como o 
monitoramento da área para atualização das novas famílias e residências da localidade, 
articulação com lideranças e secretarias para o levantamento das situações 
socioeconômicas dos beneficiários. Após o processamento de dados coletados através da 
pesquisa socioeconômica com as famílias que encontravam-se no Auxílio Moradia para 
recebimento das UH, a Secretaria de Saneamento e os técnicos sociais envolvidos no TTS 
do Beberibe começaram a construção técnica dos Critérios de Recebimento de Unidades 
Habitacionais da Secretaria de Saneamento4. 
                                                             
3 Aplicação do Questionário Socioeconômico realizado no ano de 2015. Dados entregues a população em 2016 
com o retorno das entregas das Unidades Habitacionais.  
4 As 388 Unidades Habitacionais entregues no de 2014 forma entregues através de um sorteio realizado em 
2010 sem levar em consideração os Critérios de Recebimento de Unidades Habitacionais aqui expostos.  
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Seguindo as diretrizes presentes no COTTS5 e orientações de reassentamento do 
Ministério das Cidades entenderam como princípios norteadores para o atendimento com as 
unidades habitacionais os seguintes perfis prioritários: 1- Mulheres Chefes de Família com 
filhos menores de 15 anos (Pontuação dada  a partir da quantidades de filhos que se 
encaixam na linha etária citada); 2 – Renda Familiar (Aplicação da pontuação diferenciada 
de acordo com a renda total do domicilio); 3 – Idoso Titular como prioridade; 4 – Presença 
de Idoso no domicílio (Pontuação também variável de acordo com a quantidade de idosos 
no domicilio)- 5 – Presença de Pessoa com Deficiência no domicilio (pontuação diferenciada 
de acordo com o tipo da doença devidamente apresentada através de laudos médicos) e 6 – 
Quantidade de pessoas residentes no imóvel.  

Posterior conclusão do estudo sobre o perfil socioeconômico das famílias a serem 
atendidas são iniciadas as Reuniões Preparatórias para Entrega das Unidades 
Habitacionais do Eixo de Reassentamento do TTS PAC Beberibe.  Apresentados os 
Critérios de Recebimento para as famílias em Auxílio Moradia da Comunidade de Chão de 
Estrelas surgem alguns questionamentos: 1- O que foi levando em consideração para o “tal 
estabelecimento dos critérios” e 2- Por que os beneficiários não fizeram parte deste 
processo? O questionamento inicial e que prevaleceu e impulsionou as mudanças nos 
critérios se deu a partir da “Participação” dos beneficiários ao processo de construção dos 
critérios. Entendendo a participação social como as práticas sociais com significados 
distintos, será utilizado o conceito de Montoro (1992, p. 23) que caracteriza a participação 
como a atuação organizada e responsável dos múltiplos setores da sociedade, na resolução 
de problemas coletivos e na promoção do bem estar social para o bem comum, 
possibilitando que os indivíduos participem das tomadas de decisões que lhe interessem 
nos diversos âmbitos: político, sociais, econômicos e culturais. 

É estabelecida uma comissão de moradores formada exclusivamente por mulheres 
da Comunidade de Chão de Estrelas insatisfeitas com a lentidão das obras e com a forma 
da construção dos Critérios de Atendimento do Programa PAC Beberibe, e iniciam um 
processo de mobilização comunitária. As mulheres partiram em busca de respostas para os 
seus anseios e demandas de forma participativa, ativa e voluntário, uma forma ativa de 
participação como explica Sayago (2000) a participação social pode ser classificada em seis 
tipos;  

 
a. participação Individual: quando o indivíduo toma sua decisão de forma 

individual e de livre escolha;   
b. participação Coletiva: quando as decisões são tomadas de forma coletiva; 
c. participação Passiva: quando o indivíduo se comporta de modo desejado, 

sem interferir no processo; 
d. participação Ativa: quando os sujeitos assumem o compromisso da luta e 

da conquista para alcançar os seus objetivos, de forma coletiva e 
solidária; 

e. participação Voluntária: quando de forma espontânea, um grupo se junta 
para resolver problemas imediatos; e, 

f. participação Instrumental: quando as mobilizações são feitas com o 
propósito de conquistar posição ou poder. As mobilizações são 
dirigidas por organizações externas e traçamos objetivos anteriores. 

                                                             
5 Caderno de Orientação do Trabalho Técnico Social – COTTS. 
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A população é incluída, mas as suas opiniões e decisões são 
excluídas. 

  
Participação Social, segundo MONTORO, 1992 entende-se “a participação social 

como atuação organizada e responsável dos múltiplos setores da sociedade, na solução de 
problemas coletivos e na promoção do bem comum. ”  Trabalhando a partir deste sentido 
compartilhado que diversos indivíduos ou setores da sociedade se juntam para modificar a 
realidade que compartilham e a partir de então transformar determinados processos, 
cenários ou ações. Esses sentimentos juntaram essa população que buscavam respostas 
pela necessidade de moradia que, de acordo com a classificação de Sayago (2000) de 
forma Ativa e Voluntária, bem como uma participação Instrumental.  

Inicia-se então discursões entre os atores do PAC Beberibe. As discussões foram 
realizadas com o órgão responsável pelo contrato, a Secretaria de Saneamento do 
Município de Recife, a empresa responsável pelo TTS, a Comissão de Moradores da 
Comunidade e a instituição de representantes legais da comunidade – a COMUL6. Segundo 
CORNELY (1976) “a participação é um produto, e que como tal exige insumos, devendo ser 
induzida pelos técnicos e pelo governo.” Assim são iniciados os discursos entre os atores, 
instrumentalizadas pelo TTS7 e orientadas pela necessidade da população a ser 
beneficiada, sem a qual este projeto não teria sentido nem motivo. A Construção coletiva 
com os moradores possibilitou aos técnicos a compreensão da realidade além de trazer 
pontos fundamentais para a elaboração dos critérios. Dois pontos foram acrescidos nos 
Critérios de Atendimento ao Programa PAC Beberibe: 1 – O tempo de Moradia como peso 
fundamental para o recebimento das UHs e 2 – Idosos como titular serem diferenciados dos 
habitantes do domicilio. Para além da modificação dos critérios a construção coletiva como 
os moradores também possibilitou a aplicação do conceito de Controle Social com 
mecanismos de partilha de poder que possibilitam favorecimento a organização da 
sociedade.   
 
A PRODUÇÃO DO HABITAR NO CONJUNTO HABITACIONAL IRMÃ TERESINHA  
 

O Conjunto Habitacional Irmão Terezinha, localizado na Rua Capitão Brás, nº 80 – 
Campina do Barreto. As unidades foram entregues no dia sete de maio de 2018 pela 
Secretaria de Saneamento do Recife e Prefeitura do mesmo município aos 698 moradores 
da comunidade de Chão de Estrelas respeita um dos critérios fundamentais, o respeito a 
territorialidade e ao local de origem das famílias.  

 

                                                             
6 Comissões de Urbanização e Legalização – COMUL. 
7 Cabe aqui destacar a importância da presenta do TTS em projetos de intervenções urbanísticas, visto que a 
condução e a compreensão dos papeis são fundamentais para que houvesse esse processo de escuta e 
abertura para a população participar, entendendo que a integralidade entre os setores físico e social é de 
fundamental importância.  
8 Foram beneficiadas com UH no Conjunto Habitacional Irmã Terezinha mulheres que fizeram parte da Comissão 
de Moradores. 
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Imagem 2. Conjunto Habitacional Irma Terezinha. Fonte: André Rego Barros – PCR, 2018. 

 
Fisicamente os imóveis são dispostos em modelo duplex e tem 47 metros quadrados 

de área. Os imóveis têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Na área 
coletiva, o habitacional tem área de convívio, rede de esgoto, abastecimento de água e 
iluminação pública. Entender a relação entre habitação e população requer a compreensão 
a dessas categoriais. De acordo com o IBGE moradia é:  

 
 (...) é o local estruturalmente separado e independente que se destina a 
servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado 
como tal. Os critérios essenciais para definir a existência de mais de um 
domicílio em uma mesma propriedade ou terreno são os de separação e 
independência, que devem ser atendidos simultaneamente (IBGE, 2011, p. 
4). 
 

Dessa maneira a nova casa teria que assegurar não apenas mais salubridade e 
dignidade, mas, sobretudo um lugar que fosse bom para morar, que assegurasse a 
habitabilidade. Segundo Carlos Antônio Brandão: 

 
A habitabilidade vem de habere, do ter e do ter-se no mundo, de 
tomar posse dele e de si: A habitabilidade de um espaço cria o bem-
estar quando se conforma um meio através do qual o habitante se 
conquista, se identifica, se vê abrigado em seus costumes, seus 
hábitos, e encontra no habitat um modo de se ter, de encontrar-se 
depois de girar o mundo, a cidade ou o dia de trabalho. (BRANDÂO, 
2012) 

 
 Entender os anseios e sugestões da população a ser beneficiada com as unidades 
habitacionais possibilitou uma maior interação com a Secretaria de Saneamento do Recife, 
bem como um pertencimento ao novo local de moradia, restaurando assim para aquela 
população que encontrava-se distante de seu local de origem9 e de sua moradia o direito à 
cidade na perspectiva de MATHIET (2010); 
 

O direito à cidade significa então restaurar o sentido de cidade, instaurar a 
possibilidade do ―bem viver para todos e fazer da cidade ―o cenário de 
encontro para a construção da vida coletiva. O direito à cidade é a 
possibilidade de construir uma cidade na qual se possa viver dignamente, 
reconhecer-se como parte dela e onde se possibilite a distribuição equitativa 
de diferentes tipos de recursos: trabalho, saúde, educação, moradia, além 

                                                             
9 Os beneficiários atendidos neste habitacional residiam em suas proximidades, e almejavam o seu 
remanejamento para o Conjunto habitacional em tela. 
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de recursos simbólicos tais como participação, acesso à informação, etc. 
(MATHIVET, 2010, p.21)  
 

A forma do processo de participação ocorrido com os moradores do Conjunto 
Habitacional Irmã Terezinha que, através da pactuação entre Poder Público e comunitário,  
quanto a definição das famílias para o habitacional em tela, é explicado pelo que Weverson 
Viegas, em artigo sobre a participação popular e a cidadania, afirma que “A participação 
popular visa estabelecer parcerias entre Estado e Sociedade Civil, para que, juntos, possam 
atingir o objetivo desejado por todos, que é a melhoria das condições de vida de toda 
população”. (VIEGAS, 2002, p.3).  A expectativa para a o Conjunto habitacional era algo 
almejado entre os beneficiários, fato este que possibilitou o bom envolvimento e o 
engajamento dos moradores quanto ao entendimento e a percepção do que representava a 
vivência em Condomínio e a sua consequente preservação do patrimônio.  

Entender o habitar neste estudo é entender que o mesmo não se resume apenas à 
casa, é a possibilidade de desenvolvimento pessoal, individual enquanto cidadãos. É o lugar 
que nos devolve a nós mesmos, às nossas certezas, através do espaço, do uso que damos 
a moradia, dos estímulos que recebemos do local, dos objetos que escolhemos ter ao nosso 
redor. Assim obtemos o bem-estar quando temos uma habitação que identificamos, que nos 
vemos pertencentes, nos cultivando e nos devolve a nós mesmos, à nossa história, ao 
nosso local de pertencimento, à nossa tradição e às nossas possibilidades. 

Habitar com qualidade significa ter garantido o acesso a todos os equipamentos 
urbanos necessários. O desenvolvimento da cidade e a construção de habitações 
perpassam também pelo planejamento de uma rede urbana conectada onde a dinâmica de 
reorganização do espaço seja pautada no princípio da cidade sustentável.  
 
CONCLUSÕES 

Os impactos dessa participação comunitária no processo de participação dos 
moradores na construção e definição dos critérios no processo de reassentamento 
possibilitou uma maior satisfação dos moradores com a unidade habitacional recebida, bem 
como possibilitou uma convivência agradável nos habitacionais que as famílias do Lote I de 
Obras foram beneficiadas. Nesses habitacionais existe uma boa convivência e uma maior 
participação dos moradores na gestão dos empreendimentos, visto que a relação de 
proximidade e de vizinhança foram respeitados bem como os laços afetivos e as relações de 
solidariedade.  

O protagonismo social dos beneficiários do Conjunto Habitacional Irmã Terezinha 
na luta pela permanência na localidade de origem já sinalizava a identificação e o 
sentimento de pertencimento com o novo espaço, resgatando e reafirmando todo o 
processo de luta da Comunidade de Chão de Estrelas. Havia o desejo de ir para a sua casa 
que não se desatrelava a vontade de retorno ao seu local de origem, cujas memórias 
afetivas remetiam a sua história, ao seu pertencimento, para uma nova casa que em suas 
concepções ofereceria segurança e possibilitaria a continuidade de permanência dos laços 
afetivos, dando continuidade de integração com a sua comunidade.  
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EixoC: la producción social del hábitat en los sectores educativos, sociales e institucionales. 
 
 
RESUMEN: Este artículo presenta algunos trabajos desarrollados por el Grupo Periférico como 
producción de hábitat a niveles territoriales, planificación espacial de ocupaciones humanas en 
cuencas hidrográficas y asentamientos de viviendas, en las escalas de campo y ciudad. Discute la 
necesidad de invertir la lógica inherente a los proyectos urbanos y arquitectónicos en regiones social 
y ambientalmente vulnerables. El artículo aborda el método de trabajo del Grupo Periférico que opera 
en varios territorios del DF y las áreas circundantes con investigación-acción sobre temas 
relacionados con la producción espacial en la ciudad y en el campo indujo a la consolidación de la 
visión "transdisciplinaria" y "transescalar" a través de la participación de movimientos, comunidades, 
entidades, campesinos y poblaciones tradicionales. Actuando con asistencia técnica en la producción 
social de hábitat en el campo se apuntan los procesos y proyectos de escenarios sostenibles y 
espacios socioproductivos en planificación espacial e infraestructura ecológica, eco-saneamiento y 
agroecología. En la ciudad, esta producción tiene como objetivo actuar en la dirección de la vivienda 
social teniendo en cuenta la regularización de la tierra y la autogestión, la microplanificación (planes 
de vecindad) y el microurbanismo, la infraestructura ecológica y la sostenibilidad. Los resultados 
explican la adecuación sociotécnica que considera la dimensión cognitiva y la investigación teórica, 
en los análisis e investigaciones en grupos de trabajo que apuntan al uso y apropiación cognitiva y 
sociotécnica de los dispositivos (técnicas). Estos resultados se originan de la forma emergente en la 
elaboración de proyectos de arquitectura y urbanismo en los Procedimientos del Decanato de 
Extensión y en los Trabajos de Graduación Final (TFG), con el objetivo de mejorar el desempeño de 
los arquitectos en la producción del entorno construido. Las evaluaciones desarrolladas por ellos 
consideran las modalidades heurísticas, que son: el tipo de autopercepción del uso de técnicas de 
grupos sociales, prácticas sociotécnicas como el aprendizaje colectivo, acciones de revitalización 
efectivas o potenciales, ajuste del proceso de trabajo con personas cambiantes, fomento de la 
búsqueda de alternativas tecnológicas, incorporación del conocimiento científico-tecnológico 
existente. Los resultados se presentan con los trabajos desarrollados en la Región Norte (Sobradinho 
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- Ocupação Dorothy Stang y Ocupação Dulce) y Planaltina –Assentamento Pequeno William y Oziel 
III); Región Sur (Ciudade Estrutural - Chácara Santa Luzia). 
 
Palabras clave: Producción del hábitat, Campo y Ciudad, Periférico, Asistencia técnica, Adecuación 
sociotécnica 
 
RESUMO: Este artigo apresenta alguns trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Periférico enquanto 
produção do habitat no níveis do território, no planejamento espacial das ocupações humanas em 
bacias hidrográficas e nos assentamentos habitacionais, nas escalas do campo e da cidade. Discorre 
sobre a necessidade de inversão da lógica inerte aos projetos urbanos e arquitetônicos em regiões 
vulneráveis social e ambientalmente. O artigo aborda o método de trabalho do Grupo Periférico que 
atua em diversos territórios do DF e entorno com pesquisa-ação em temas correlatos à produção 
espacial na cidade e no campo induzido a consolidação da visão “transdisciplinar” e “transescalar” 
pelo envolvimento de movimentos, comunidades, entidades, camponeses, e populações tradicionais. 
A atuação com assistência técnicana produção social do habitat no campo tem por objetivo os 
processos e projetos de cenários sustentáveis e espaços socioprodutivos no planejamento espacial e 
infraestrutura ecológica, ecosaneamento e agroecologia. Na cidadeessa produção tem objetivo de 
atuar na direção da habitação social em consideração à regularização fundiária e autogestão, ao 
microplanejamento (planos de bairro) e ao microurbanismo, à infraestrutura ecológica e 
sustentabilidade.Os resultados explicitam a adequação sociotécnica que considera a dimensão 
cognitiva e a pesquisa teórica, nas análises e investigações em grupos de trabalho que almejam a 
utilização e apropriação cognitiva e sociotécnica dos dispositivos (técnicas). Esses resultados são 
originários da forma emergente na elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo em Editais do 
Decanato de Extensão e nos Trabalhos Finais de Graduação (TFG), visando melhorar a atuação dos 
arquitetos na produção do ambiente construído.As avaliações desenvolvida por eles consideram as 
modalidades heurísticas, que são: o tipo de auto percepção do uso de técnicas do grupo social, 
práticas sociotécnicas como aprendizagem coletiva, ações efetivas, ou potenciais de revitalização, 
ajuste do processo de trabalho com mudanças de pessoas, incentivo à busca de alternativas 
tecnológicas, incorporação de conhecimento científico-tecnológico existente. Os resultados são 
apresentados com os trabalhos desenvolvidos na Região Norte (Sobradinho - Ocupação Dorothy 
Stang e Ocupação Dulce) e Planaltina –Assentamento Pequeno William e Oziel III); Região Sul 
(Cidade Estrutural – Chácara Santa Luzia). 
 
Palavras-chave:Produção do Habitat, Campo e Cidade, Periférico; Assistência Técnica, Adequação 
Sociotécnica. 
 
ABSTRACT: This paper presents some work developed by the Grupo Periférico as habitat 
production at territorial levels, spatial planning of human occupations in watersheds and housing 
settlements, in the countryside and city scales. It discusses the need to invert the logic inherent in 
urban and architectural projects in socially and environmentally vulnerable regions. The article 
addresses the working Periférico Group’s method that operates in various territories of the DF and 
surrounding areas with action-research on themes related to spatial production in the city and in the 
field induced the consolidation of the “transdisciplinary” and “transscalar” vision through the 
involvement of movements, communities, entities, peasants, and traditional populations. Acting with 
technical assistance in the social production of habitat in the field aims the processes and projects of 
sustainable scenarios and socio-productive spaces in spatial planning and ecological infrastructure, 
eco-sanitation and agroecology. In the city, this production aims to act in the direction of social 
housing in consideration of land regularization and self-management, micro-planning (neighborhood 
plans) and micro-urbanism, ecological infrastructure and sustainability. The results explain the socio-
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technical adequacy that considers the cognitive dimension and the theoretical research, in the 
analyzes and investigations in work groups that aim the use and cognitive appropriation and socio-
technical of the devices (techniques).These results originate from the emergent form in the elaboration 
of architecture and urbanism projects in Extension Decanate Proceedings and in the Final Graduation 
Works, aiming to improve the architect’s performance in the production of the built environment. The 
assessments developed by them consider the heuristic modalities, which are: the type of self-
perception of the use of social group techniques, sociotechnical practices such as collective learning, 
effective actions or potential revitalization, adjustment of the work process with changing people, 
incentive to search for technological alternatives, incorporation of existing scientific-technological 
knowledge. The results are presented with the works developed in the Northern Region (Sobradinho –
Ocupação Dorothy Stang and Ocupação Dulce and Planaltina –Assentamento Pequeno William and 
Oziel III); Southern Region (Cidade Estrutural - Chácara Santa Luzia). 
 
Keywords:Habitat production, Field and City, Periférico, Technical assistance, Sociotechnical 
adequacy 
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO PERIFÉRICO 

 
Liza Maria Souza de Andrade, Natália da Silva Lemos, Vânia Raquel Teles Loureiro 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
Este artigo trata da produção do habitat em dois níveis, a escala do território no 
planejamento espacial das ocupações humanas na bacia hidrográfica e a escala dos 
assentamentos nos projetos habitacionais, pertinentes ao campo e à cidade. Expõe-se a 
necessidade de inverter a lógica do processo de projetos urbanos e arquitetônicos em áreas 
de vulnerabilidade social e ambiental, considerando os conflitos fundiários e o envolvimento 
das comunidades em todas as etapas do processo de assistência técnica com adequação 
sociotécnica, desde o mapeamento da ocupação informal com asconstruções 
(autoconstrução) e a infraestruturasocioambiental existentes, para se chegar ao 
planejamento e projeto habitacional até a etapa da regularização fundiária e, assim, alcançar 
a propriedade segura, com demandas por sobrevivência, por um habitat saudável e sensível 
à água.  
O Grupo de Pesquisa e Extensão Periférico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Brasília - UnB, registrado no CNPq, atua em diversos territórios do DF e 
entorno com pesquisa-ação em temas relacionados à produção do espaço no campo e na 
cidade (Reforma Urbana e a Reforma Agrária), integrados por metodologias ativas e 
mobilização social com uma visão “transdisciplinar” e “transescalar”, abrangendo 
movimentos populares, comunidades da periferia, entidades ambientalistas bem como 
comunidades camponesas e tradicionais. Os trabalhos se inserem nas comunidades de 
forma emergente na participação da elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo em 
Editais do Decanato de Extensão e nos Trabalhos Finais de Graduação (TFG), visando 
melhorar a atuação dos arquitetos na produção do ambiente construído.  
O grupo tem atuado com assistência técnica à produção do habitat nesses territórios do DF. 
No campo desenvolve processos e projetos de espaços socioprodutivos, bioconstruções, 
cenários sustentáveis com planejamento espacial, infraestrutura ecológica, ecosaneamento 
e agroecologia. Na cidade, presta assistência técnica em habitação social, considerando o 
processo de regularização fundiária e autogestão, lugares mais sustentáveis, 
microplanejamento (planos de bairro), microurbanismo, pedagogias e táticas urbanas, 
infraestrutura ecológica.  
Para desenvolver uma adequação sociotécnica na visão de Neder (2016, p.4), levando-se 
em consideração a dimensão cognitiva e a pesquisa teórica, é necessário analisar e 
pesquisar com coletivos de trabalho em busca do grau de utilização e apropriação cognitiva 
e sociotécnica de dispositivos (técnicas). Deve-se levar em consideração a trajetória 
sociotécnica do grupo, a qual apresenta uma identidade própria. As sete modalidades 
heurísticas para avaliação desenvolvidas por Neder (2016) incluem: tipo de auto percepção 
do uso de técnicas do grupo social, práticas sociotécnicas como aprendizagem coletiva, 
ações efetivas, ou potenciais de revitalização, ajuste do processo de trabalho com 
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mudanças de pessoas, incentivo à busca de alternativas tecnológicas, incorporação de 
conhecimento científico-tecnológico existente 
Considerando as modalidades heurísticas (Neder, 2016), desde as etapas de envolvimento 
com a comunidade, oficinas e práticas urbanas, pretende-se demonstrar o processo 
metodológicode adequação sociotécnica utilizada pelo Grupo Periférico e uma síntese dos 
trabalhos desenvolvidos nas seguintes regiões do Distrito Federal: Região Norte 
(Sobradinho - Ocupação Dorothy Stang e Ocupação Dulce; Planaltina - dois assentamentos 
da reforma agrária do MST - Pequeno William e Oziel III); Região Sul (Cidade Estrutural – 
Chácara Santa Luzia). 
 

 
Figura 1. Território de atuação do Grupo Periférico. Fonte: Liza Andrade. 

O grupo está vinculado ao Núcleo de Política, Ciência, Tecnologia e Sociedade – NPCTS da 
UnB, que tem em sua carta de princípios como marco sinalizador a noção de cidadania 
sociotécnica, assumindo que existe uma questão político cognitiva, e ideológico existencial 
vivida pelos mais diversos grupos sociais, movimentos sociais, movimentos operários e 
sindicais, entre outros, diante da questão da democratização dos processos de mudança 
tecnológica para que os sujeitos possam incidir sobre a política científica e tecnológica.  
O conceito de Adequação Sociotécnica - AST busca promover uma adequação do 
conhecimento científico e tecnológico não apenas visando a questão técnico-econômica, 
mas englobando outros aspectos que envolvem as estratégias de sobrevivência do ser 
humano, identitária do sujeito sociotécnico e sua relação com a natureza. É uma concepção 
coletiva a partir da correlação de diversos elementos com características e competências 
diferentes por meio de arranjos híbridos, nos quais os elementos tecnológicos e sociais 
estão indissociavelmente misturados. 
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2. ADEQUAÇÃO SOCIOTÉCNICA COMO PROCESSO METODOLÓGICO NOS 
TRABALHOS DO GRUPO PERIFÉRICO  
O Pensamento Latino-americano em Ciência Tecnologia e Sociedade (PLACTS) traz uma 
crítica sobre a concepção da tecnologia enquanto ciência aplicada neutra e agente de 
promoção da participação popular em outros saberes. O fundamento dessa crítica origina-se 
na conceituação transdisciplinar que agrega as convergências epistemológicas e 
extracientíficas externas e internas às grandes áreas da ciência como a tecnociência às 
ciências humanas (Neder e Moraes, 2017). Ela também considera a direta interdependência 
da definição das condições da vida socioeconômica e política para com a tecnologia, pois 
caso as definições do projeto tecnológico não prevejam algumas formas de inclusão social 
das pessoas e de seus agrupamentos, segundo os autores, a tecnologia gerará condições 
de exclusão. 
A América do Sul é mundialmente a região mais desigual, afirma (Dagnino, 2014), nela mais 
da metade da população economicamente ativa (PEA) encontra-se informal, o setor formal 
não consegue absorver aqueles que buscam por empregos. Com isso, o foco da inclusão 
social deve estar sobre uma economia de caráter social que apresente condições de 
atividade de serviços e bens que atualmente são adotadas de modo precário pelo setor 
informal. Por essa razão, a necessidade recai na complementação e adensamento da 
cadeia produtiva situada na economia informal aplicada como economia social (ES). 
O autor defende que fortalecer a ES pode ocorrer com o desenvolvimento das tecnologias 
sociais (TSs) que propiciem a sustentabilidade cultural, econômica e ambiental aos 
empreendimentos econômicos solidários. O desenvolvimento de TS é compreendido com 
um processo de concepção coletiva pelas correlações dos diversos elementos com as 
diferentes competências e características tendentes para estabilização conjunta a partir dos 
arranjos híbridos, sobre os quais os elementos sociais e tecnológicos são indissociáveis. A 
TS tem se realizado por atividades de pessoas que apresentam algum desconforto diante da 
tecnologia convencional ou de situações que propiciam sua concepção.    
Segundo Neder (2016), a contribuições das Ciências Sociais e Humanas são 
imprescindíveis como campo que pode minimizar os efeitos negativos desse cenário, elas 
buscam uma nova noção de cidadania sociotécnica como resultado articulado da inclusão 
sociocultural, educativa e produtiva com conhecimentos técnicos. Essas Ciências Sociais e 
Humanas das sobre o construtivismo social da tecnologia, nos países ibero-americanos é 
conhecida como o movimento Ciência Tecnologia e Sociedade – CTS. Na visão dos autores 
que trabalham o conceito de CTS, a TS surgiu como parte importante para ampliar a 
mobilização de movimentos sociais, sindicatos, empresas públicas e a mídia em geral. Logo 
a universidade está convocada a associar tecnologia e ciência ao saber popular. 
No campo da Arquitetura e do Urbanismo, uma forma de TS em desenvolvimento está 
direcionada para inverter a situação de exclusão de comunidades. A construção dessa TS 
ocorre a partir do urbanismo participativo ou urbanismo tático, que utiliza técnicas para 
aproximar a população do projeto através do conhecimento antropológico da realidade e de 
métodos de trabalho participativos. Essas técnicas urbanísticas tentam aproximar a 
população às decisões urbanas, quando aplicadas essas técnicas, os profissionais se 
posicionam paralelamente aos habitantes e constroem a partir dos seus apelos e de suas 
reivindicações.  
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Segundo dados da União Internacional dos Arquitetos (UIA), os arquitetos trabalham para 
8% da população brasileira (CAU, 2016). No Brasil, mesmo com a Lei de Assistência 
Técnica (11.888/08) desde 2008, ela ainda não é realidade em boa parte do país. A lei 
assegura assistência técnica pública e gratuita às famílias de baixa renda para o projeto e a 
construção de habitação de interesse social. O interesse de estudantes e profissionais no 
movimento CTS aumenta a cada ano por causa da exploração da abordagem mais 
participativa e social nos processos de desenvolvimento das pesquisas e projetos de 
arquitetura e urbanismo.  
Nas universidades, isso é explorado por grupos de pesquisa, em conjunto com movimentos 
sociais, que desenvolvem projetos participativos. Alguns grupos de pesquisa se destacam 
nesse cenário tanto na pós-graduação como na extensão, entre eles: Indisciplinar, PRAXIS 
e MOM da UFMG, o GERAH da UFRN; o Grupo Habis da USP São Carlos, o Lugar Comum 
e o Lab Habitar da UFBA com o programa de Residência em Arquitetura e Urbanismo + 
Engenharia com assistência técnica em Habitação e direito à cidade, bem como o grupo de 
pesquisa e extensão “Periférico, trabalhos emergentes” da FAU/UnB, objeto de análise 
deste artigo.  
Em relação à Política Nacional de Extensão e à nova política dos Decanatos de Extensão e 
Pesquisa e Inovação da UnB os trabalhos do Grupo Periférico envolvem quarto eixos 
Empreendedorismo, Tecnologia e Produção; Arte, Cultura e Sociedade; Ambiente e 
Sustentabilidade; Saúde, Qualidade de Vida e o Bem Viver na Comunidade. O eixo 
Empreendedorismo, Tecnologia e Produção busca promover a interação entre a 
Universidade e as forças produtivas, valorizando o empreendedorismo e a inovação 
tecnológica e social. Porém, o grupo avança além do discurso semântico sobre 
“inovacionismo e o empreendedorismo” para uma plataforma cognitiva quanto à tecnologia 
social em quatro dimensões: de dispositivo, de desejo, saber-se fazer operatório, e saber-
fazer que gera a própria tecnologia.  
O Grupo Periférico trabalho com as seguintes linhas de pesquisa: (1) Assessoria Técnica 
para Habitação Social, Autogestão e Lugares Mais Sustentáveis; (2) Inovação e Tecnologia 
Social: Ecoturismo e Economia Solidária, Infraestrutura Ecológica e Agroecologia; (3) 
Microplanejamento, Microurbanismo, Informalidade, Direito à Cidade, Pedagogias, Táticas 
Urbanas e Direito à Cidade; e (4) Ecossistemas Urbanos, Heterogeneidade Espacial, 
Padrões Espaciais e Fluxos de Água.  
Os trabalhos desenvolvidos no Projeto de Extensão de Ação Contínua (PEAC/DEX) 
Periférico1, trabalhos emergentes na FAU/UnB tentam trabalhar com comunidades de forma 
emergente pela participação na elaboração dos projetos de arquitetura e urbanismo em 
Editais do Decanato de Extensão e nos Trabalhos Finais de Graduação (TFG), de modo a 
melhorar a atuação dos arquitetos na produção do ambiente construído. O Periférico é 
parceiro do Escritório-Modelo EMAU/CASAS/FAU/UnB.Na assistência/assessoria técnica 
(ATHIS mais abrangente e sistêmica) envolve as comunidades, articulando ou agenciando 
associações e coletivos existentes, ao processo de elaboração de projetos de arquitetura e 
urbanismo de habitação social no campo e na cidade; urbanismo participativo (planejamento 
do território, planos de bairro, planos de vila) em ocupações urbanas para contribuir no 
processo de regularização fundiária; pedagogia urbana em escolas públicas para jovens e 
                                                             
1Os trabalhos do Grupo Periférico se iniciaram em 2013, mas como grupo de pesquisa institucionalizado e 
registrado no CNPq, eles se desenvolveram a partir de 2016.  
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crianças; espaços socioprodutivos no campo; construção de cenários mais sustentáveis 
agroecológicos em assentamentos rurais; planejamento afrorrural para territórios 
quilombolas; equipamentos comunitários e culturais; espaços públicos e parques urbanos; 
circuitos culturais; praças abandonas; vias deterioradas e becos.No momento, contabiliza-se 
aproximadamente 25 trabalhos2.  
Por todo escopo apresentado, é fundamental o aprofundamento nos estudos e nas 
experimentações sobre a adequação sociotécnica aplicada ao urbanismo participativo, visto 
que o grupo Periférico faz parte do NPCTS , que funcionará em regime de colaboratório de 
pesquisa, ensino, extensão e residência com pesquisadores, cujos trabalhos estão em 
execução nas diversas unidades da UnB (Institutos, Faculdades, Cursos, Centros e Núcleos 
de Pesquisa), assim, contarão com espaço adicional, porém mais amplo para 
problematização de seus resultados.Considerando necessária uma reflexão acerca dos 
trabalhos que o grupo Periférico desenvolve, este artigo tem como objetivo apresentar uma 
síntese do processo de projeto e a relação dos projetos por categorias de pesquisa 
estabelecida tanto no habitat da cidade como do campo. 
Visando apresentar os métodos e técnicas do Grupo Periférico, enquanto tecnologias 
sociais de promoção do urbanismo participativo são utilizadas as modalidades heurísticas 
desenvolvidas por Neder (2016), que são caminhos críticos uteis aos diagnóstico, pesquisa 
e oficinas com a base social para adaptações em situações concretas de trabalho, como 
dispositivos técnicos em conjunto com as lutas pela sobrevivência e bem viver. Para isso, 
segue-se o método de trabalho do grupo Periférico com a metodologia de processo de 
projeto dividida em 5 etapas que utilizam de códigos geradores no formato de padrões 
espaciais e de acontecimentos e o envolvimento das comunidades com foco no urbanismo 
participativo. 
 
2.1 O processo metodológico do Grupo Periférico 
A pesquisa-ação é considerada uma modalidade de intervenção coletiva, inspirada nas 
técnicas de tomada de decisão, que associa atores e pesquisadores em procedimento 
conjunto de ação com vistas a melhorar uma situação precisa. Avalia-se de forma 
sistemática, apreciada e fundamentada em uma concepção compartilhada de promoção da 
transformação. Parte-se de demandas e vocações levantadas em análise da problemática 
(identidade local, saberes existentes, padrões espaciais e de acontecimentos de acordo com 
as dimensões da sustentabilidade, social, cultural e emocional, econômica e ambiental), 
sistematiza os padrões que estabelecem uma linguagem com a comunidade, aumentando a 
sua participação no processo, enquanto códigos geradores.  
O Grupo Periférico proporciona o desenvolvimento das inovações nos processos de ensino, 
ponderando as modalidades Heurísticas de Neder (2016) mediante metodologias ativas e 
inclusivas, sempre orientada na abordagem transdisciplinar e interdisciplinarnas áreas de 
direitos humanos, economia solidária e promoção da saúde. As experiências são vividas 
como uma construção social de forma a promover uma dupla troca de saberes entre 
estudantes e comunidade (também comunidade e universidade) para solucionar os 
problemas e identificar as potencialidades locais.  

                                                             
2Mais informações sobre os trabalhos e atuação do Grupo Periférico está disponível no site (ainda em processo 
de construção): http://www.perifericounb.com/ 
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O desafio do Grupo Periféricoé não transformar a extensão em uma invasão cultural, a qual 
como em todas as modalidades da ação antidialógica, os invasores são os autores e atores 
do processo, seu sujeito; os invadidos, seus objetos. Ao considerar o conceito de 
adequação sociotécnica (AST), no qual os sujeitos do conhecimento científico compartilham 
seus códigos técnicos com os sujeitos sociais organizados, gerando o conceito de 
“interacionismo pedagógico e sociotécnico”, o processo de projeto do Grupo Periférico é 
dividido em 5 etapas que são inter-relacionadas: (1) análise do contexto físico e social com 
envolvimento da população local de acordo com as dimensões da sustentabilidade; (2) 
elaboração e sistematização de padrões espaciais e de acontecimentos a partir das 
informações levantadas; (3) oficinas de participação, mapas mentais, mapas afetivos e jogo 
dos padrões (4) construção de cenários, propostas alternativas do estudo preliminar para 
tomada de decisão (5) entrega do caderno técnico ilustrado.A seguir, a tabela 1 apresenta 
uma definição detalhada das 5 etapas sobrepostas que ocorrem de forma sistêmica (uma 
interfere na outra, sem uma sequência rígida). 

Etapas Descrição 
Aproximação  Envolvimento inicial por meio eventos, caminhadas coletivas, questionários, 

entrevistas, mapas mentais, mapas afetivos com infográficos.  
Diagnóstico 
Participativo 

Entendimento do problema e potencialidades a partir da análise do contexto físico, 
social e político de acordo com as dimensões da sustentabilidade ambiental, social, 
econômica e cultural/afetiva, bem como o direito à cidade.  

Táticas Urbanas e 
agenciamento de 
atores 

Ação interativa no espaço para estimular a conexão entre as pessoas o lugar como, 
arte urbana, grafites, caminhadas com a comunidade, concurso fotográfico, ou 
construção de mobiliário urbano. Nesta fase é importante o arquiteto urbanista ter em 
mente que pode contribuir para agenciar atores e processos existentes. Na Vila 
Cultura, utilizou-se o jogo Oasis do Instituto Elos como estratégia de ação para 
articular as pessoas do lugar e construção de parquinho para crianças.  

Elaboração de 
“design interativo” 

Desenvolvimento uma “linguagem de padrões” ou “códigos geradores” que podem 
ser sistematizados a partir dos problemas e soluções apontados pela comunidade e 
pela análise do contexto local, vinculados às atividades humanas à cultura e à 
tradição no formato de padrões de acontecimentos que estão diretamente 
relacionados aos elementos físicos do espaço, que são inter-relacionados, seja a 
estrutura de uma cidade ou do edifício.  

Jogo dos “padrões” 
com a dinâmica de 
Café Mundial ou 
Comunitário 

No formato de cartas de baralhos para que os membros da comunidade possam 
inseri-los na imagem aérea do local de acordo com temas na dinâmica do café 
mundial. 

Apresentação de 
fotos e imagens de 
boas práticas 

Apresentação de repertório fotográfico com ilustrações de soluções em lugares 
semelhantes ou apontadas pela comunidade possíveis soluções e desenho à mão 
livre.  

Construção de 
cenários  

 

A partir da sistematização dos padrões, são apresentados cenários no formato de 
propostas alternativas a partir dos padrões espaciais e de acontecimentos nas 4 
dimensões da sustentabilidade. Utiliza-se quando possível a dinâmica do café 
mundial. 

Produto – caderno 
ilustrado 

Apresentação do produto intermediário à comunidade antes de ser finalizado o 
produto no formato de caderno/relatório. 

Tabela 1. Síntese das etapas da metodologia aplicada pelo Grupo Periférico. Fonte: Andrade et al (2019). 
O processo de projeto é construído a partir das demandas e das vocações levantadas, e 
análise do problema (identidade local, saberes existentes, padrões espaciais e de 
acontecimentos de acordo com as dimensões da sustentabilidade, social, cultural e 
emocional, econômica e ambiental), que são sistematizadas por padrões que estabelecem 
uma linguagem com a comunidade, aumentando a sua participação no processo, na forma 
de “códigos geradores” de soluções, fundamentados em (Alexander et. al, 1977) e nos 
padrões dos ecossistemas urbanos de (Andrade, 2014).  
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Em relação aos fatores inerentes à área de Arquitetura e Urbanismo para que os projetos 
dos Trabalhos Finais de Graduação (TFG) sejam aprovados nas bancas avaliativas, além da 
participação social, além do processo de projeto, os trabalhos contemplam também a 
conclusão de um produto técnico no formato de caderno ilustrado. Neste caderno se 
encontram informações com uma linguagem mais acessível à população como: histórico do 
lugar; análise da legislação vigente e das diretrizes dos planos do território; análise do 
contexto físico e social (preexistências)segundo as dimensões da sustentabilidade, o 
levantamento de padrões identitários, espaciais e de acontecimentos; mapas mentais ou 
afetivos desenho dos padrões; o processo participativo, os atores envolvidos, fotos e 
desenhos, cenários no formato de soluções alternativas, estudo preliminar e 
direcionamentos futuros ou possíveis termos de referências no caso de estudantes da pós-
graduação para concorrência em editais de fomentos. O caderno é disponibilizado e 
enviados aos órgãos do governo para fortalecimento da luta das comunidades, como MP-
DFT, IPHAN, SEGETH, CODHAB, INSTITUTO CHICO MENDES, IBAMA, IBRAM, INCRA, 
instituições acadêmicas parceiras, entre outros. 
A participação do Grupo Periférico no Núcleo DF do Projeto Brasil Cidades3, contribui para o 
crescimento da “práxis” do grupo, uma vez que os trabalhos são divulgados aos membros 
do projeto no próprio DF e no país, permite a constante troca de saberes. 
Como tentativa de democratização do conhecimento científico, a partir de toda a estrutura 
apresentada, foi construído o site do Grupo Periférico no âmbito da pesquisa de PIBIBIT 
(Edital ProIC 2018-2019) “Tecnologia para promover a veiculação como tática do Urbanismo 
Participativo por meio de inovação para democratização do conhecimento”. Na concepção 
das mídias sociais, mais específico, o site oficial do Grupo Periférico foi tratado o designer 
de forma a promover gatilhos mentais nos receptores, os gatilhos são de autoridade, 
reciprocidade, prova social, história e simplicidade.  O enquadramento dos trabalhos de TFG 
do Grupo Periférico estão estruturados por subcategorias que são: habitação social; 
espaços comunitários e comerciais; planejamento espacial no campo; comunidades 
tradicionais; parques urbanos; planos de bairro; espaços públicos e urbanismo tático; 
ocupações em edifícios abandonados; edificação e arquitetura e urbanismo; equipamentos 
comunitários; e comunidades e edificações sustentáveis. 
 
3. PRODUÇÃO SOCIAL DO HABITAT NA CIDADE  
Na produção social do habitat na cidade, o Grupo Periférico vem trabalhando com 
demandas sobre a produção do espaço em Brasília, que por meio da metodologia de projeto 
em urbanismo participativo, procurando estabelecer a participação como forma de 
resistência para o direito à cidade. A demanda por projetos nesse aspecto tem sido maior e 
consequência da Lei 13645/2017, que diante de toda polêmica envolvente na alteração de 
diversa leis relacionadas, desconsidera a política urbana vigentecom a dispensa de provisão 
da infraestrutura por parte do poder público e tendência ao favorecimento da grilagem de 
terras do território urbano do DF. Assim, impera-se este cenário com o avanço da expulsão 
das classes econômicas mais baixas para áreas ainda mais periféricas, e estimulam a 
efetivação do urbanismo neoliberal e do capital fictício aos detentores da especulação 
imobiliária na cidade. 
                                                             
3Movimento nacional liderado pela professora Ermínia Maricato, com participação de professores, movimentos 
sociais e membros de entidades profissionais. 
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A vigência dessa lei, que não permitirá ao governo distribuir título de propriedade urbana 
para imóveis que não sejam administrados pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), 
que se configura sobre em uma pequena porção do território do DF, o qual tem mais de 160 
áreas a serem regularizadas fora desse cenário, segundo os dados do Plano de ocupação 
do território (PDOT), e outras 465 áreas que não estão inseridas nesse plano. Em razão 
desse quadro, a procura por assistência técnica no Grupo Periférico vem de uma demanda 
de áreas de ocupações que necessitam de um projeto de urbanismo para se tornarem 
passíveis de regularização, tais projetos de urbanismo não são foco dos técnicos de 
governo por razões da demanda habitacional a ser atendida pelo governo. 
O grupo tem trabalhado diretamente com três demandas que envolve complexidades 
totalmente diferentes entre si, mas que são reflexos direto de uma demanda de 
regularização fundiária, são eles: a Ocupação Chácara Santa Luzia, na Estrutural; a 
Ocupação Dorothy Stange a Ocupação Dulce,em Sobradinho. 
Na ocupação Chácara Santa Luzia, inserida na Região Administrativa da Estrutural (DF), o 
cenário é fruto da autoconstrução de habitações, os padrões de desenho urbano são 
orgânicos e emergentes, mas ausentes de infraestrutura básica, ou seja, trata-se de um 
cenário de precariedade. Além da irregularidade territorial, a região é ambientalmente 
complexa e frágil pois está cercada por importantes áreas de preservação ambiental. Para 
conter o rápido crescimento dessa ocupação torna-se imprescindível verificar a viabilidade 
de manutenção das populações ali fixadas, ao passo que seja inserido práticas de gestão e 
infraestrutura ecológica de saneamentoque implemente melhorias nas condições de vida 
daquela população.  
As ações de governo distrital sobre a área é a remoção da população para um edifício de 
3,6km de comprimento proposto como uma barreira física edificada para contenção de 
crescimento da ocupação em direção à área de preservação ambiental.No âmbito de 
Trabalhos Finais de Graduação, a proposta do grupo é construir junto com a comunidade 
um Plano de Bairro, sobre os aspectos das dimensões da sustentabilidade (ambiental, 
econômica, cultural e social) e do Objetivo de desenvolvimento Sustentável 11 – 
Comunidade Sustentável. Também existem trabalhos paralelos no âmbito de Projeto de 
Iniciação Científica e Dissertação de Mestrado com estudos sobre infraestrutura verde 
direcionadas para o ecosaneamento que vislumbra uma Cidade saudável. 
Espera-se que com um plano estruturado, o Polo Estrutural da UnB, no âmbito dos PEACs 
envolvidos, consiga gerar um documento para futuras discussões da regularização fundiária 
sustentável almejada, bem como para argumentar de maneira consistente e justificada os 
prós e contras da proposta que o Governo Distrital impõe aos moradores e sua retirada do 
local.  
Na porção norte da cidade de Brasília, a ocupação Dorothy Stang, localizada no Setor 
Habitacional Nova Colina em Sobradinho (RA V-RIDE DF), existe como ocupação urbana 
desde 2015, expandida e praticamente consolidada em número de pessoas. As famílias 
presentes na ocupação não conseguem pagar aluguéis e no desespero ocupam áreas ainda 
vazias, próximas as áreas com infraestrutura urbana, como sempre ocorreu na história da 
construção da capital. Para fins Edital do Decanato de Extenso da UnB o grupo trabalhou na 
disciplina de PEMAU um projeto urbanístico em nível de Estudo Preliminar. O objetivo foi 
desenvolver um estudo preliminar que contemple o envolvimento da população, com 
possibilidade de aplicar os conceitos de autogestão e autoconstrução, aliados à construção 
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de padrões urbanos e arquitetônicos que respeitem e potencializem as características 
naturais do local, de modo a ser apresentado ao governo distrital como um caminho possível 
de regularização fundiária de seus ocupantes. 
Ainda na região foi desenvolvido um Trabalho Final de Graduação, que propôs  um modelo 
de intervenção em uma quadra da Ocupação, que se justifica na existência de residências 
dentro da comunidade que, apesar de serem habitações emergenciais e autoconstruídas 
com materiais de característica provisória, apresentam certo rigor construtivo que pode 
demonstrar a capacidade daquela comunidade para a implementação de técnicas de 
autoconstrução aliadas a processos participativos horizontais. 
A Ocupação Dulce também é resultado de um Trabalho Final de Graduação, nele as 
questões do direito à cidade e da regularização fundiária foi desenvolvida com fundamento 
na Permacultura urbana como alternativa para inserção dos padrões das dimensões da 
sustentabilidade e da infraestrutura visando os ideais da ecológicos responsáveis e a 
valorização do sentido de vizinhança. O objetivo era desenvolver um estudo preliminar de 
projeto urbanístico fundamentado nas técnicas e relações da Permacultura mediante um 
processo participativo, atento para as conexões entre comunidade e paisagem, continuidade 
urbana e acessibilidade.  
Em todos os trabalho, observa a necessidade da participação da comunidade, pois é ela 
que expõe as demandas a serem trabalhadas como síntese das intervenções possíveis e 
passíveis de apropriação pelo desenho urbanístico como reivindicação fundamental de 
direito à moradia e direito à cidade. Mesmo com características de informalidade, os 
entraves dificultam a concretização da dignidade e ainda sim deixa margens de alguma 
vulnerabilidade oriunda na grilagem de terras, mas toda a comunidade se prontifica a 
melhorar o espaço e buscar soluções sustentáveis e justas. Portanto a contribuição da 
universidade pública é justamente, por meio de assessoria técnica no âmbito da Extensão, 
contribuir e mediar o processo de regularização fundiáriajusta e ecológica. 
 
4. A PRODUÇÃO SOCIAL DE HABITAT NO CAMPO 
A produção do habitat no campo esbarra no paradigma da relação campo-cidade que 
perpassa por modificações de reintrodução temporária de práticas agrárias na cidade, mas 
que de fato não concretizam a fragmentação relacional das partes. Os estudos de (Lemos, 
2012) atenta que a ausência de distinção das partes, campo ou cidade, condicionou uma 
perspectiva de urbanização do campo em estudos de planejamento do território, que não 
necessariamente eliminou as manifestações rurais em razão da modernidade, mas que 
demonstrou a convivência de ambos, em mesmo lugar como resultado de práticas dos 
mesmos atores sociais.  
A trajetória evolutiva da relação campo-cidade demonstra que a urbanização não findou as 
áreas campestres, pois algumas situações de recuperação das dinâmicas espaciais rurais 
se construíram paralelamente com o enfatização do declínio econômico do espaço 
urbano.Nesse contexto, a autora ressalta que a localidade não determina campo ou cidade, 
mas que tais habitats são reflexos qualitativos de relações sociais em que são extraídos os 
aspectos do lugar. A partir de estudos de Milton Santos, para autora está explicito que 
campo e cidade, enquanto formas espaciais, bem como rural ou urbano, tratam de 
especificações dos conteúdo social implícito no espaço. 
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Os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Periférico no habitat rural, ao aplicarem a 
metodologia apresentada anteriormente, explicitam exatamente os reflexos qualitativos das 
relações e vocações campestres extraídas do lugar e das pessoas que ali vivem. Por essa 
razão, os trabalhos desenvolvidos pelo grupo conseguem reestabelecer a relação campo-
cidade, um vez que resgatam os processos sociais e produtivos traduzidos em processos de 
transformação do contexto identificado ou inserido.O conceito de habitat rural abrange 
questões que estão subjacentes como a questão agrária, o acesso à infraestrutura, os 
equipamentos e serviços, a habitação e a produção da agricultura camponesa. 
A partir de alguns estudos desenvolvidos no âmbito do Escritório Modelo CASAS, o Grupo 
Periférico recebeu demandas para “co-criar” com os camponeses alguns projetos para o 
habitat no campo, que relacionam o planejamento espacial, a habitação, a infraestrutura e 
equipamentos e a agricultura camponesa. Até o momento foram desenvolvidos dois TFGs 
para os assentamentos do MST, em 2016 o “Espaços Socioprodutivos no Pequeno William”, 
desenvolvido pela estudante Camila Maia. O projeto para os Espaços Socioprodutivos, parte 
dos princípios de sustentabilidade, da permacultura e da participação, os quais regem os 
processos de coleta de dados, escolha de padrões arquitetônicos, materiais, propostas e 
outros. Ele buscou compreender como evoluemos espaços e a comunidade, situadas no 
intervalo campo-cidade gerando contradições, contrastes e sobreposições em um sistema 
complexo e de rica interação. Conforme os núcleos existentes no PDA, foram criados 
projetos para as 5 áreas de uso coletivo das famílias assentadas, para abrigar desde 
atividades de produção coletiva até atividades de formação e convivência, proporcionando 
maior interação entre os moradores. 
No desenvolvimento do projeto, constatou-se que a espinha dorsal seria o resgate da prática 
produtiva enquanto cultura e veículo de interação comunitária, portanto o objetivo desses 
espaços seria abrigar atividades produtivas permitindo o diálogo entre o saber tradicional de 
origem e a necessidade de adequação às exigências sanitárias de comercialização. Assim 
surgiu a demanda por projetos de agroindústrias que se transforma na visão de espaços 
socioprodutivos, onde o produzir coletivamente ocupa o centro da discussão e todas as 
demais atividades que derivam dessa prática e contribuem em torná-la mais cultural, 
agroecológica e identitária.  
Em 2018, o outro projeto de TFG, “Céu na terra: construindo cenários sustentáveis no 
Assentamento Oziel Alves III sobre infraestrutura ecológica e agroecologia, desenvolvido 
pela estudante Raíssa Gramacho. Nele trabalhou-se o lugar e a relação dos camponeses a 
partir de leituras sobre a relação campo-cidade, com olhar sobre a análise territorial e seus 
agentes dominantes, em especial com relação à desigualdade fundiária e no acesso à água 
potável. Em 2017 houve uma crise hídrica no DF que intensificou os conflitos pelo uso da 
água, pois Brasília estava com disponibilidade de volume hídrico aquém da demanda 
crescente. Com objetivo de preservar os corpos hídricos para reduzir a escassez, como 
lugar de preservação e manutenção das águas, o campo passou a reter água por outras 
tecnologias não tradicionais.  
Esse trabalho fez uma leitura emergente das relações comunitárias e do espaço do 
assentamento em todas as escalas do território visando o planejamento territorial de 
ocupações ecossistêmicas, já que o assentamento possui valor ambiental ecossistêmico por 
manter o Cerrado enquanto berço de águas e por estar locado em região de Chapada e 
próximo ao Rio Pipiripau (em área de APM) que tem captação hídrica para abastecimento 
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de Planaltina e Sobradinho. Por isso, as visitas e oficinas consistiram-se em diálogos e 
observações informais a respeito das condições de infraestruturas sanitárias e condições 
hídricas do Oziel. Os agricultores sinalizaram que a demanda hídrica de recarga de 
manancial, com a seca dos reservatórios havia necessidade de maior profundidade das 
cisternas e poços, e a redução de áreas alagadas. Logo, a proposta do trabalho foi compilar 
os produtos do diagnóstico participativo e indicar as soluções de desenho estratégico e local 
que garantisse a resiliência e autonomia dos agricultores, a partir das boas práticas 
agroecológicas e permaculturais.  
A partir do TFG da Camila Maia, formou-se um grupo com os camponeses, estudantes e 
professoras para participar do Concurso Latino-Americano de Ideias de Projetos para um 
Ambiente Construído Mais Sustentável “Comunidade Solidária, uma abordagem sistêmica”, 
promovido pela VI edição da Bienal José Lutzenberger no II Encontro Latino Americano e 
Europeu sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis (Euro-ELECS) em 2017. O projeto 
(figura 1) intitulado “Pequeno Willian: espaços socioprodutivos para uma nova ruralidade” 
obteve o 1° lugar da premiação do concurso na categoria estudante da Bienal. Esse projeto 
foi sistematizado a partir dos princípios da comunidade solidária do Living Community 
Challenge.  

 
Figura 1. Parte do projeto submetido ao Concurso da VI edição da Bienal José Lutzenberger. Fonte: Camila 

Maia. http://www.unisinos.br/eventos/encontro-latino-americano-e-europeu-sobre-edificacoes-e-comunidades-
exelecs 

Os camponeses do Pequeno William graduados em Agroecologia pelo Instituto Federal de 
Brasília em Planaltina, Acácio Machado e Gustavina Alves conseguiram bolsas de estudos 
para pesquisas4 no curso Reabilita do PPG-FAU em 2017, caracterizando a “extensão ao 
contrário” através da ecologia de saberes de (Santos, 2011), a partir do saber popular 
agregado ao conhecimento científico. 
Em 2019, o Grupo Periférico desenvolve outro TFG no Assentamento Oziel Alves III 
“Território, Arquitetura e Alimentação: Cozinha-Escola, As do Cerrado”, desenvolvido por 
Monique Nogueira em parceria com a Incubadora de Cooperativas Populares FUP 
/NPCTS/CEAM/UnB. O projeto consiste em uma cozinha-escola para o coletivo de mulheres 
“As do Cerrado”, o qual se destina ao processamento de produtos alimentícios para venda, 
oriundos da produção agroecológica das mulheres, assim se considera a relação entre 
território, plantio, produção e venda. O coletivo “As do Cerrado” é constituído por 8 mulheres 
que se tornaram amigas para resistir às dificuldades impostas pela vida com históricos de 
fome, violência, trabalho pesado e luta. Todas vivem da terra, produzindo e comercializando 

                                                             
4“A construção coletiva do conhecimento empírico: práticas de bioconstrução no assentamento Pequeno William” 
e “Injustiça social: as estratégias de sobrevivência hídrica utilizadas por moradores do assentamento Pequeno 
William em Planaltina-DF”. Publicados no Encontro Latino Americano de Edificações e Comunidades 
Sustentáveis, Argentina 2019 
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seus produtos, porém o coletivo cria forças como cooperativa e viabiliza esse meio de vida, 
lhes dando independência financeira. 
 
CONCLUSÃO 
O Grupo Periférico, na perspectiva ético-política apresenta uma contribuição diretamente 
ligada ao suporte para emancipação das subjetividades coletivas e individuais, vivenciadas 
cotidianamente em busca do direitos garantidos. Isso se resulta da aplicação de 
metodologias pedagógicas envolventes na articulação e agenciamento de mediadores que 
consolidam uma trajetória evolutiva de transformação através do urbanismo participativa. Os 
códigos da intervenções necessárias, enquanto técnica utilizada com os sujeitos sociais 
organizados, demonstram o alcance da adequação sociotécnica de promoção da tecnologia 
social nos territórios trabalhados, mesmo quando ainda não agregam intervenções físicas 
imediatas no território. Portanto, se afirma que o próprio grupo vivencia um processo 
constante de transformação e adaptação, passiveis de críticas e possibilidades inéditas em 
seu processo. 
Na produção social dos habitats, as experiências vividas pelo Grupo Periférico visam 
respostas para questões em que os arquitetos deveriam adotar um postura de colaborador 
para com as medidas que atenuam a submissão do sujeito nas esferas produtivas, sejam 
elas coletivas ou privadas. 
Ao habitat rural, tanto na inserção do planejamento espacial, da infraestrutura, dos espaços 
socioprodutivos integrados à produção camponesa, em qualquer nível de formação do 
profissional arquiteto, o desenvolvimento de projetos de forma participativa e envolvente 
com a comunidade na produção do habitat, contribuem para fortalecer a luta nos conflitos 
agrários e a na rede sociotécnica dos assentamentos rurais. Entretanto, para o 
desenvolvimento da Extensão Universitária no meio rural, a continuidade dos projetos no 
território deve ser garantida para que os estudantes apreendam o saber popular e a 
realidade camponesa, assim este conteúdo, que no momento não integra os currículos dos 
cursos de arquitetura e urbanismo, pode complementar a formação do arquiteto e urbanista 
enquanto agentes da consolidação e da forma implícita e inerte na paisagem, entendida 
como espaço de atuação desse profissional. 
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Resumen: Este artículo aborda el tema de la autoconstrucción en los asentamientos populares, 
tomado en términos generales como "producción de vivienda no regulada" y presentado como la 
principal forma de acceso de las clases populares a la vivienda. Se basa en una breve historia que 
muestra que el tema ha sido abordado en la investigación desde la década de 1960 y que la práctica 
aparece puntualmente en las políticas públicas para la provisión de "embriones" o parcelas 
urbanizadas y, más recientemente, dentro de un campo llamado mejoras de vivienda que incorporan 
reformas en asentamientos consolidados. Analizando las matrices curriculares de los grados de 
arquitectura de cuatro universidades (dos públicas y dos privadas), buscamos debatir como el tema 
de la vivienda de interés social y, más aún, la intervención en la escala de la unidad y las prácticas de 
autoconstrucción, en general, están ausentes en la formación del arquitecto y urbanista. 

Palabras clave. vivienda; autoconstrucción; enseñanza superior; arquitectura y urbanismo. 

Resumo: O presente artigo trata do tema da autoconstrução em assentamentos populares, tomada, 
em termos genéricos, como “produção habitacional não regulada” e apresentada como a principal 
forma de acesso das classes populares à moradia. Parte-se de um breve histórico que demonstra 
que o tema tem sido tratado em pesquisas desde os anos de 1960 e de que a prática aparece 
pontualmente nas políticas públicas de provisão de “embriões” ou lotes urbanizados e, mais 
recentemente, dentro de um campo denominado melhorias habitacionais que incorporam reformas 
em assentamentos consolidados. Analisando as matrizes curriculares dos cursos de arquitetura de 
quatro universidades (duas públicas e duas privadas), procura-se discutir como o tema da habitação 
de interesse social e, mais ainda, a intervenção na escala da unidade e as práticas da 
autoconstrução, de maneira geral, são ausentes na formação do arquiteto e urbanista. 
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Palavras-chave: habitação; autoconstrução; ensino superior; arquitetura e urbanismo 

Abstract: 

This article deals with the theme of self-help housing in popular settlements, taken in general terms as 
“unregulated housing production” and presented as the main form of access of the popular classes to 
housing. It is based on a brief history that shows that the subject has been addressed in research 
since the 1960s and that the practice appears punctually in public policies for the provision of 
“embryos” or urbanized plots and, more recently, within a field called housing improvements that 
incorporate reforms in consolidated settlements. Analyzing the curricular matrices of the architecture 
courses of four universities (two public and two private), we seek to discuss as the theme of housing 
of social interest and, even more, the intervention on the scale of the unit and the practices of self-help 
housing, in general, they are absent in the formation of the architect and urban planner. 
 
Keywords: housing; self-help housing; higher education; architecture and urbanism 
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INTRODUÇÃO 

Os ajustes ficais e a austeridade nas políticas públicas tem implicado em redução geral de 
investimentos e os principais programas habitacionais – Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV) e Programa de Aceleração do Crescimento – também sofreram com isso. O baixo 
impacto que a produção massiva de moradias teve na redução do déficit habitacional, que 
aumentou em termos gerais em função do aumento que houve no componente ônus 
excessivo com aluguel, segundo dados da Fundação João Pinheiro, contribui para a 
constatação de que a autoconstrução seja observada, ainda, como a principal forma de 
acesso da classe trabalhadora à moradia, abrindo espaço para questionamentos acerca da 
produção da cidade. As pechas da “ilegalidade”,“informalidade”, “irregularidade” e 
“precariedade” dessa prática reaparecem, mesmo que a realidade urbana atual seja 
bastante diversa daquela que era observada no momento em que as primeiras pesquisas 
sobre as periferias e favelas foram desenvolvidas. 

Parte-se do entendimento genérico da autoconstrução como a produção habitacional não 
regulada. Aquela que é realizada sem passar pelos órgãos públicos de licenciamento 
urbanístico ou edilício, que subvertem as regras estabelecidas por esses órgãos, com ou 
sem a participação direta dos moradores no processo produtivo, sem relações trabalhistas 
formais com os operários da construção civil, sem a participação de profissionais da 
arquitetura ou da engenharia. Nesses termos, mesmo diante de um volume de 
investimentos e subsídios inéditos nas políticas urbanas e habitacionais, a autoconstrução 
pode ser observada como a prática responsável pela edificação da maioria dos domicílios 
brasileiros. Não é apenas resultado da espoliação urbana, não apenas ajuda a explicar o 
nosso capitalismo dependente, mas realiza um mercado potente, dito informal por ser 
operado à margem dos controles do sistema jurídico-financeiro, lidando com a terranão 
apenas suporte do abrigo, mas como investimento, mesmo nos limites dos assentamentos 
populares, informais  

Lajes sobre lajes, a autoconstrução é o meio para consolidação e adensamento dos 
assentamentos mais antigos, é também como se produzem cômodos e unidades “para 
aluguel”, que se tornaram um “bom negócio”, uma situação bastante comum para se auferir 
renda extra em caráter doméstico ou em empreendimentos de maior porte, com múltiplos 
pavimentos e acabamentos de qualidade, sem muitas diferenças em relação a condomínios 
formalizados. 

Ainda que seja “a cidade”, a autoconstrução é vista como como uma espécie de desvio do 
desenvolvimento urbano correto, formal, legal e padrão a ser seguido. São abordagens que 
impregnam não apenas a sociedade de uma forma geral, mas também o campo profissional 
de arquitetos e urbanistas e sua formação acadêmica. 

Esse artigo propõe uma reflexão sobre a formação em arquitetura e urbanismo e sobre 
como o tema da autoconstrução e da produção da cidade aparecem nas pesquisas e no 
ensino de arquitetura e urbanismo. Das primeiras pesquisas iniciadas há mais de 40 anos às 
leituras mais recentes sobre a periferia e a informalidade, entende-se que a observação de 
algumas matrizes curriculares de universidades públicas e particulares, permitem entender o 
impacto dessa (ausência de) discussão na prática profissional, seja no setor público, no 
mercado ou ainda nos órgãos representativos da categoria. 
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AUTOCONSTRUÇÃO, HISTÓRICO E PRIMEIRAS PESQUISAS 

É possível encontrar, desde meados da década de 1960, pesquisas e trabalhos acadêmicos 
que buscaram compreender o que era a autoconstrução – esta forma de produção da 
moradia empreendida pelas classes populares nas cidades brasileiras que, como São 
Paulo, constituíam importantes polos da industrialização no país. Entre os anos de 1964 e 
1972, Maria Ruth Sampaio e Carlos Lemos realizaram uma importante e precursora 
pesquisa de campo na capital paulista, preocupada em investigar tanto os aspectos 
socioeconômicos da população envolvida quanto os aspectos dimensionais, construtivos e 
ocupacionais desta produção (SAMPAIO; LEMOS, 1993). Os autores descobriram, assim, 
que os autoconstrutores de sua época eram em sua maioria migrantes de outros estados; 
empregados no setor terciário, que crescia principalmente devido aos serviços relacionados 
à indústria; e com baixíssimos níveis de rendimento. Geralmente o processo tinha como 
ponto de partida a compra parcelada do terreno: um lote, cujas parcelas eram 
cuidadosamente medidas pelo empreendedor loteador para caber nos parcos rendimentos 
mensais dos trabalhadores (ROLNIK; BONDUKI, 1982). O morador então iniciava a 
construção do centro do lote, ou de algum de seus perímetros laterais ou de fundo, e ia 
expandindo conforme surgia a necessidade de mais cômodos para comportar a família, 
comprando materiais com seus próprios recursos ou com o pequeno crédito disponibilizado 
pelos depósitos de materiais de construção, “verdadeiro BNHzinho popular” (FERRO, [1969] 
2006). Os materiais, sempre os mais baratos; a casa, “própria”. 

Foi a constatação deste estranho fato, de que grande parte, senão a maioria dos 
trabalhadores urbanos eram proprietários de suas moradias (e não inquilinos), que levou o 
sociólogo Francisco de Oliveira a investigar a questão e a elaborar uma das mais influentes 
formulações acerca da autoconstrução da habitação no Brasil. Para ele, a generalização 
desta forma de produção da habitação foi um dos pilares sobre o qual repousou o 
crescimento e a acumulação da indústria nacional. Isso se dava pelo fato de a 
autoconstrução permitir a não-contabilização dos custos com habitação nos salários pagos, 
uma vez que a casa, um dos mais importantes itens da “cesta” de subsistência do 
trabalhador, estava sendo construída por ele (OLIVEIRA, [1972] 2003). Diferentemente dos 
antigos mutirões em meio rural, amparados na solidariedade e na espontaneidade da troca 
de favores, a autoconstrução em meio urbano era uma operação motivada pela necessidade 
de criação de condições para a reprodução da força de trabalho por ela mesma, no 
momento em que se instalava nas cidades de maneira brusca e intensa. Excluída do 
mercado formal de habitações, não encontrava tampouco nas políticas estatais uma solução 
para suas necessidades. O Banco Nacional da Habitação (BNH), criado em 1964 e 
teoricamente incumbido de lidar com o “problema da habitação popular”, na verdade 
cumpria uma outra função, que era a de movimentar a economia e gerar empregos de baixa 
qualidade – argumentos sempre retomados com o argumento anticíclico. Assim, o Banco 
progressivamente deixava de construir moradias para as faixas de menor renda, focando-se 
na produção de habitações de médio e alto padrão, cuja demanda tinha maior capacidade 
de endividamento, e em obras de infraestrutura. (MARICATO, 1982) (BOLAFFI, 1982). 

No início dos anos 1990, Yvonne Mautner (1994) aponta para algumas transformações 
ocorridas nesta lógica da autoconstrução, no lote comprado a prestações. Com a lei federal 
6766/1979, que regulamentava os processos de parcelamento do solo, diminuiu-se 
drasticamente o lançamento de novos loteamentos voltados para as classes populares que 
se somava à grande “disponibilidade” de terras em áreas de manancial, desprezadas pelo 
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mercado em função da lei de proteção ambiental de 1976, propiciando um aumento das 
ocupações de terra na região sul, ou seja, do processo de surgimento de favelas, bem como 
o adensamento e verticalização dos bairros autoconstruídos existentes à época.  

Aautora demonstra como a autoconstrução já estava embasada em uma complexa rede de 
agentes, como prestadores de serviços e profissionais que faziam “bicos”, depósitos de 
material de construção, vendedores de ferramentas. Tal complexidade aumenta quando 
percebemos que a comercialização e locação de unidades e cômodos começa a crescer em 
importância, constituindo uma espécie de produção intermediária entre a autoconstrução e 
as produções por encomenda (com um cliente específico) e de mercado (com uma clientela 
anônima)1. Desde os anos 1960, Maria Ruth Sampaio e Carlos Lemos já apontavam que era 
recorrente o aluguel de cômodos para obtenção de renda, mas a ideia de que havia uma 
tendência crescente de “comoditização” da autoconstrução foi identificada por Mautner. 

Pesquisas mais recentes, como as da rede nacional coordenada por Abramo (2006), dão 
conta de um mercado informal importante nas favelas, com transações de aluguel nas áreas 
mais consolidadas, mas ainda predominância de compra e venda. Uma atualização 
realizada por Meyer et al (2017) em Paraisópolis aponta para a participação de 
empreendedores com papel de incorporadores, construtores, corretores de imóvel, com 
empreendimentos de múltiplos andares e apartamentos para aluguel. Uma situação que 
aproxima cada vez mais os mercados formais e informais, sendo que, nesses últimos, a 
prática da “produção não regulada” aparece redimensionada. 

 

AUTOCONSTRUÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Embora a autoconstrução seja predominante nas cidades brasileiras e passe a ocupar 
também espaço nas pesquisas acadêmicas (destacadas aqui as desenvolvidas na 
Universidade de São Paulo), faltam políticas públicas que lidem efetivamente com esta 
forma de produção urbana. A trajetória das políticas urbanas no Brasil é marcada 
justamente por uma profunda disputa ideológica acerca da solução para o problema de 
moradias baseada na produção de unidades novas (BOLAFFI, 1976), num contexto em que 
o “déficit habitacional” aparecia (e ainda aparece) como a justificativa, escondendo as 
necessidades dos trabalhadores que não podem ser supridas pela unidade nova, construída 
integralmente em conjuntos habitacionais. 

O Banco Nacional da Habitação (BNH) organizou uma política que se propunha à 
construção extensiva de unidades habitacionais em um país que se urbanizava em taxas 
alucinantes na segunda metade dos anos sessenta e início dos setenta. Mas, na segunda 
metade dos anos setenta, o BNH fomentou três programas “alternativos” à política 
convencional de construção de conjuntos habitacionais por empreiteiras. As iniciativas se 
apoiariam sobre a prática da autoconstrução, aderindo a políticas que já vinham sendo 
implementadas em toda a América Latina para se aproximar das faixas de menor renda que 
vinham sendo sistematicamente relegadas em nome da capacidade de endividamento. As 
possibilidades de redução dos custos para o setor público se basearam na “redução de 
espaço construído (casa embrião), ou então, a destinação do lote urbanizado sem unidade 
habitacional” (ROSSETTO, 1993, p. 111), transferindo os encargos da mão de obra para o 
futuro morador, através da autoconstrução (individual ou coletiva, no formato de mutirão). 

                                                
1 Não só no Brasil: Jaramillo (1982), em ocasião de um esforço de estruturação das formas de produção da 
moradia presentes na cidade de Bogotá, ressalta também a existência destas formas “combinadas” e 
“desviadas”. 
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O Profilurb oferecia ao mutuário o lote regularizado, com infraestrutura (água, luz e esgoto 
ou uma unidade sanitária contendo as mesmas benfeitorias), o Promorar construía unidades 
de habitação a receberem futuras ampliações dos moradores, com área média em torno de 
24m² e o programa João de Barro, lançado em 1982, em um cenário de crise severa do 
programa BNH (e do próprio país), buscava apoiar a produção doméstica através do 
financiamento dos custos do terreno até a compra de materiais de construção e 
remuneração de técnicos, ao passo que a prefeitura arcaria com os custos de infraestrutura 
(ROSSETTO, 1993, p. 119). 

Até o ano de 1983, a Prefeitura de São Paulo implantou o Promorar em diversas áreas de 
favela, oferecendo lotes urbanizados de 75m² junto de unidades “embrião” de 24m² que 
tinham um programa mínimo de um cômodo multiuso e um banheiro. O morador poderia 
ampliar a casa em até 54m², autoconstruindo, mas com uma teórica supervisão da 
assistência técnica oferecida pela prefeitura – o que nunca ocorreu. De acordo com 
Sampaio e Lemos (1993), as moradias já no começo da década de 1990, estavam 
praticamente irreconhecíveis, uma vez que desprezando as plantas de ampliação fornecidas 
pela prefeitura, as famílias poderiam construir novos cômodos com fundações reforçadas, e 
assim, tornariam possível a nova laje e o novo pavimento. 

A precariedade passa, então, a ser aceita como “espaço inevitável de moradia” 
(ROSSETTO, 1993, p. 89) e a provisão de serviços urbanos – muitas vezes financiada por 
organismos internacionais – passa a compor a organização destes loteamentos e 
ocupações, precisamente com o objetivo de “evitar que a falta generalizada destes serviços 
viesse a afetar a reprodução da força de trabalho e, em consequência, a produtividade da 
economia urbana”.  

Àquela altura, o poder público parecia ter se mobilizado para reconhecer a produção 
doméstica informal em prol da subsistência do sistema capitalista de produção da cidade. O 
Estado, orientado pelas agências internacionais como o Banco Mundial e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, passa a fomentar a autoconstrução ignorando 
totalmente os desdobramentos desta conformação urbana precária. 

Mas, “se nos programas alternativos foi alterado o produto habitacional entregue ao futuro 
morador, a questão da propriedade, por sua vez, permaneceu intacta” (ROSSETTO, 1993, 
p. 106). Os alcances ideológicos de tornar trabalhadores “proprietários” foram mencionados 
por Maricato (1987), mas, para além disso, o preço da terra, ainda que periférica, sofreu 
com o movimento especulativo. O mercado de terras continuou representando um 
empecilho para o acesso à moradia, enquanto significou, simultaneamente, manter os 
proprietários de terra em vantagem – mesmo nos programas voltados às faixas de até três 
salários mínimos. 

Os anos de 1990 são marcados por diversas iniciativas de governos locais que inovaram em 
urbanizações de favelas e assentamentos precários e em programas habitacionais 
alternativos, como os mutirões em São Paulo. No plano nacional, a política urbana é 
retomada no início dos anos 2000, com a aprovação do Estatuto da Cidade, com a criação 
do Ministério das Cidades e a instituição de medidas agressivas de aumento do crédito e 
subsídios para provisão habitacional. Em 2005, a urbanização de favelas ganha escala 
nacional e aporte de recursos com o PAC; em 2009, o maior programa de produção 
habitacional teve início e entregou até o momento mais de 4,5 milhões de unidades. São 
frequentes as análises de como o PAC Urbanização de Assentamentos Precários foi 
perdendo espaço e recursos diante dos interesses das construtoras em produzir habitações 
novas. E ainda que as melhorias habitacionais fossem uma rubrica prevista nos projetos e 
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obras em favelas, a escala da intervenção em unidades consolidadas teve pouco impacto no 
volume total de recursos investidos. Ou seja, mesmo num período absolutamente profícuo 
para o campo da habitação de interesse social, a autoconstrução não foi reconhecida como 
a verdadeira produção célere e em escala. 

Não há produção pública ou privada de habitações que supere o crescimento urbano 
representado pela produção doméstica, sobretudo se pensarmos no mercado informal. 
Abramo (2009) nos confirma que a maior parte dos bairros nascidos de ocupações ou 
loteamentos irregulares está consolidada ou em um processo aceleradíssimo de 
crescimento e adensamento, superando por vezes até mesmo a dinâmica imobiliária da 
cidade formal. Assim, reduzir a questão urbana à produção de novas habitações é ignorar, 
por exemplo, que em todas as unidades federativas, exceto em São Paulo e no Distrito 
Federal, a inadequação de domicílios (em pelo menos um componente) é maior do que o 
déficit habitacional total (SANTO AMORE ET AL, 2014). 

As melhorias domiciliares oferecidas de maneira continuada por prefeituras, como parte de 
um conjunto de serviços urbanos, poderiam alavancar significativas mudanças no contexto 
urbano e, de acordo com Santo Amore et al (2014), haveria argumentos e dados suficientes 
para justificar que estes fossem os eixos centrais dos programas habitacionais. Os autores 
endossam a ideia de que as melhorias habitacionais consomem menos recursos dos cofres 
públicos e têm certamente impacto mais amplo sobre as dimensões que compõem tanto o 
déficit de domicílios precários e coabitação, quanto a inadequação. Contudo, sabemos que 
as intervenções pontuais não têm a mesma notoriedade que uma obra de grande escala e, 
portanto, uma política pública que não cabe nos quatro anos de mandato dificilmente será 
incorporada a qualquer plano de governo. 

O golpe jurídico-parlamentar que levou ao governo o vice-presidente Michel Temer 
aprofundou a crise econômica e as medidas de austeridade que já vinham sendo 
implementadas desde 2014. A emenda constitucional do teto de gastos públicos resume a 
posição do Estado diante dos mais pobres e, no que tange à política habitacional, o PMCMV 
padece, sobretudo na faixa 1, com altos subsídios e voltada às famílias de baixa renda 
(SANTO AMORE E LEITÃO, 2018). 

É nesse contexto de crise que a autoconstrução reaparece com o “Cartão Reforma” como 
iniciativa do governo federal(SOMBRA, 2017), oferecendo pequenos subsídios aos 
beneficiários mantendo mão de obra, equipamentos e ferramentas para a execução dos 
serviços a cargo do morador. Iniciativas encampadas por empresas privadas, num contexto 
de negócio social, também têm ocupado espaço do debate sobre o mercado de reformas no 
Brasil: programa Vivenda, Moradigna e Inovaurbs são alguns dos exemplos recentes, que 
se organizam na chave do microcrédito e de kits de reformas por cômodos, com os serviços 
de obra e acompanhamento embutidos no pacote geral de material e mão-de-obra. 

Se a autoconstrução se faz presente pontualmente nas políticas públicas, a prevalência 
dessa prática na produção da cidade é ainda mais evidente. Ainda assim, o tema não 
parece suficientemente relevante para ser considerado nos cursos de arquitetura e 
urbanismo. 

 

A PERSPECTIVA A PARTIR DO ENSINO 

As universidades brasileiras são estruturadas na indissociabilidade entre ensino-pesquisa-
extensão. A extensão, em tese, é o eixo que estabelece maior relação com a sociedade, 
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mas dentro da universidade, tudo que não se encaixa em ensino e pesquisa entra nessa 
categoria. A pesquisa, em muitos casos, se fecha em grupos e laboratórios, construindo 
suas próprias redes de agentes e financiamentos. O ensino tem um roteiro próprio e 
organiza os cursos de graduação, particularmente os cursos privados onde as atividades de 
pesquisa e extensão são mais raras, por meio de suas matrizes curriculares, impactando 
diretamente o processo de formação dos estudantes e futuros profissionais. 

Apesar da temática da autoconstrução estar presente em pesquisas e políticas públicas de 
modo mais estruturado desde os anos de 1970, como se viu acima, é provável que os 
períodos de produção habitacional massiva (BNH e PMCMV) e uma lógica de atuação 
profissional baseada na empreitada, remunerada por percentuais referentes ao custo total 
da obra, afastam o tema da agenda do ensino. Como um exercício de aproximação 
empírica, foram selecionados aqui cursos de arquitetura e urbanismo de quatro 
universidades2 para uma breve análise de suas matrizes curriculares e ementas: 
Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, 
e Universidade Federal Fluminense (UFF) e Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RIO), no Rio de Janeiro.  

Com base no material disponível nos sites das universidades, foi feita uma busca pelo termo 
“autoconstrução” em todas as disciplinas. Vista a baixa incidência, ampliou-se a busca para 
termos correlatos que poderiam, de alguma forma, indicar que a discussão sobre 
autoconstrução ocorreria em sala de aula ou atividades de ateliê: “habitação popular”, 
“assentamento popular”, “periferia” e “autogestão”. Os resultados obtidos estão nas tabelas 
abaixo.  

Tabela 1. Análise das matrizes curriculares e ementas: Universidade de São Paulo (USP). 

Semestre Obrigatória/Eletiva Disciplina 

2º Obrigatória AUT0184 - Construção do Edifício 2 

2º Obrigatória AUP0276 - Planejamento Urbano: Introdução 

4º Eletiva AUH0505 - Habitação Popular Paulistana 

8º Eletiva ** AUP0575 - Instrumentos de Intervenção Urbanística em 
Assentamentos Precários: Plano, Programa e Projeto 

9º Eletiva ** AUP0545 - Habitação de Interesse Social 

9º Eletiva ** AUP0553 - Políticas de Habitação Social 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos dados obtidos em http://www.fau.usp.br/graduacao/arquitetura-e-urb 
anismo/grade-curricular/. Acesso em: 28 ago. 2019.  

Tabela 2. Análise das matrizes curriculares e ementas: Universidade Federal  
Fluminense (UFF). 

Semestre Obrigatória/Eletiva Disciplina 

6º Obrigatória TAR00087 - Projeto de Arquitetura V – Habitação Social 

                                                
2  Alguns critérios foram adotados para a escolha das universidades: que estivessem nos estados de  São Paulo 
e Rio de Janeiro; uma universidade pública e uma particular para cada um; cursos melhor posicionados no 
Ranking Universitário Folha 2018 (disponível em <https://ruf.folha.uol.com.br/2018/ranking-de-cursos/arquitetura-
e-urbanismo/>. Acesso em: 28 ago. 2019); possibilidade de dialogar diretamente com alunos e ex-alunos 
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6º Obrigatória ** TAR00088 - Teoria da Habitação 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos dados obtidos em http://eau.uff.br/curriculo-novo/.  
Acesso em: 28 ago. 2019.  

 

Tabela 3. Análise das matrizes curriculares e ementas: Pontifícia Universidade Católica 
 do Rio de Janeiro (PUC-RIO). 

Semestre Obrigatória/Eletiva Disciplina 

3º Obrigatória ** SOC1139 - Estudos Sócio-Antropológicos 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos dados obtidos em https://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/arquite 
tura.html. Acesso em: 28 ago. 2019.  
** Disciplinas em que o termo “autoconstrução” não aparece na ementa, porém há temas relacionados como 
“habitação popular” e “periferia”, que indicam uma possibilidade do assunto ser abordado durante as aulas.  

Os dados acima são significativos sobre o modelo de ensino presente nos cursos de 
arquitetura e urbanismo atualmente. O termo autoconstrução é praticamente ausente das 
ementas.Quando se amplia a busca considerando os termos indicados acima, aparecem 9 
disciplinas em um total de 469, distribuídas entre as quatro universidades. Isso não 
representa nem 2% da matriz curricular direcionada a essa temática. No caso da USP, que 
aparece como o curso mais bem avaliado nacionalmente no a Ranking Universitário Folha 
2018, observa-se ainda que a maioria das disciplinas levantadas são eletivas e oferecidas 
nos semestres finais da graduação. 

Não seria surpreendente que muitas dessas disciplinas que carregam o termo “habitação 
social” e afins na ementa ou no título, reafirmassem o lugar da construção nova em terra 
nua ou o da substituição do tecido da favela ou do assentamento precário por outro, que 
mantenha um aspecto de cidade planejada. A intervenção na escala da unidade, as 
reformas mais ordinárias que implicam em tomar de maneira inescapável as pré-existências 
para compreender as temporalidades do projeto e da obra, as capacidades de investimento 
de pequena monta e construção em muitas e infindáveis etapas, as dinâmicas presentes em 
se planejar intervenções ao mesmo tempo em que aquela casas mantém o seu cotidiano, os 
materiais disponíveis, as técnicas apropriadas pela mão de obra… todas essas condições 
que poderiam enriquecer muito os métodos de projeto e aprendizagem, são usualmente 
apartadas do universo com o qual estudantes devem lidar. 

Caberia também investigar se a incidência desses termos nos trabalhos de conclusão de 
curso é maior do que no currículo padrão da graduação, em função de uma relativa 
liberdade que esses cursos oferecem ao estudante na escolha do tema e do programa a ser 
desenvolvido – o que, diga-se, não é uma realidade presente em todos os cursos. Também 
poderia interessar conhecer a incidência desses temas diante das políticas de cotas e ações 
afirmativas dos últimos anos. Mas são aspectos não abordados neste artigo. 

A produção do espaço na “cidade informal” não pertence ao discurso hegemônico na 
formação em arquitetura e urbanismo. É evidente que há disputas pelos termos e seus 
sentidos também no meio acadêmico. Mas a simples divisão da cidade entre formal e 
informal, legal e ilegal, precária e não precária, uma armadilha retórica frequente mesmo 
entre estudiosos, limita qualquer possibilidade de análise assentada na realidade, 
especialmente na realidade da maioria da população, que surge como fatalidade. E 
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conforme o ensino se ausenta dessa discussão, menos profissionais tendem a atuar na área 
– se comparássemos com um cenário no qual o debate sobre o assunto fosse amplamente 
realizado. Com menos profissionais interessados e tecnicamente capacitados para intervir 
na cidade real, seja através de projetos arquitetônicos, projetos urbanos, desenvolvimento 
de políticas públicas ou mesmo em discussões da categoria, são reforçados o discurso 
padrão, o senso comum.  

COMO ATUAR, O QUE FAZER? CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação em arquitetura e urbanismo é um processo de fato complexo, envolvendo ampla 
gama de questões sobre a produção do espaço urbano e o planejamento em níveis que 
variam do local ao metropolitano; o arranjo espacial de programas de edificações das mais 
diversas naturezas; desempenho ambiental, técnicas, materiais, custos e processos 
produtivos e estrutura de financiamento; história da arte, da arquitetura e das cidades; além 
da compreensão sobre a formação da própria disciplina. 

A produção da cidade do capitalismo periférico ocorre sem a participação de arquitetos e 
urbanistas – como demonstrou a já bastante citada pesquisa realizada pelo Datafolha para o 
CAU/BR3–, e o que se classifica genericamente como “informalidade” tem pouco espaço 
como tema-gerador de uma educação crítica e de formação de arquitetos e 
urbanistas.Afinal, os bairros e as moradias autoconstruídas também podem se tornar objeto 
de discussão sob múltiplos pontos de vista, podem colocar em xeque permanência da forma 
conjunto habitacional produzido em escala e informar sobre a materialidade da construção, 
sobre patologias construtivas, condições de desempenho térmico-acústico-luminoso que se 
apresentam, implicando em novos paradigmas de exercício projetual 

É necessário que o arquiteto seja útil4, diante de uma realidade vivida pela maioria da 
população brasileira, pelos espoliados de nossas cidades. Para tanto, deve-se encontrar 
respaldo simultaneamente na formação universitária e no apoio das entidades profissionais, 
que podem influenciar no posicionamento deste profissional diante das demandas que a 
sociedade apresenta, bem como na pressão pela implementação de políticas públicas que 
sejam mais aderentes às necessidades da população mais vulnerável. 
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RESUMEN: En Brasil, la región Nordeste, según una investigación realizada por el Consejo de 
Arquitectura y Urbanismo de Brasil (2015), es la que menos utiliza los servicios de arquitectos y 
urbanistas y/o ingenieros en las obras de reforma o construcción. Una de las razones principales es la 
condición financiera del contratista, prefiriendo a su vez un maestro de obras o albañil. En este 
sentido, una OAUM (Oficina de Arquitectura y Urbanismo Modelo), se hace necesaria, por ser, de 
acuerdo con el POOMA (Proyecto de Orientación a Oficinas Modelo de Arquitectura y Urbanismo), un 
proyecto de Extensión Universitaria que integra la investigación y ocurre simultáneamente con el 
proceso de graduación, puesto que uno de sus objetivos principales es establecer un compromiso 
con la realidad social, teniendo la arquitectura vivida como un proceso (POOMA, 2007). En estas 
circunstancias, a partir de la iniciativa estudiantil, la antigua Oficina Modelo (anteriormente llamada 
Em Casa) del curso de Arquitectura y Urbanismo del Campus A. C. Simões de la Universidad Federal 
de Alagoas (UFAL) fue reactivada en 2017, siendo rediseñada y nombrada Beco. Esta OAUM tiene 
una gran importancia en la formación de los estudiantes al insertar, en sus procesos de desarrollo 
profesional, la realidad externa a la clase, proporcionando el aprendizaje con comunidades locales y 
agregando humanismo al proceso de graduación. Adicionalmente, proporciona el contacto directo 
entre los estudiantes y las poblaciones desfavorecidas, que, en su mayor parte, no reciben asistencia 
como lo establece la Ley 11.888 / 08, la cual garantiza que las familias con ingresos de hasta tres 
salarios mínimos que deseen construir o renovar sus domicilios deben tener acceso a asistencia 
técnica gratuita. Por lo tanto, además de preparar a los estudiantes para las relaciones humanas y 
ejercer lo que se aprende en la Universidad, la oficina ofrece una percepción alternativa de la 
profesión, generando preguntas y reflexiones sobre su papel social y su deber de producir una ciudad 
mejor para todos. 
 
Palabras clave: Arquitectura e Urbanismo; Oficina Modelo; Universidad; Sociedad; Ciudad. 
 
RESUMO: No Brasil, a região Nordeste, segundo pesquisa realizada pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (2015), é a que menos utiliza serviços de arquitetos e urbanistas e/ou 
engenheiro nas obras de reforma ou construção. Sendo um dos principais motivos a condição 
financeira do contratante, preferindo, por sua vez, um mestre de obras ou pedreiro. Nesse contexto, 
um EMAU (Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo), torna-se necessário, por ser, segundo o 
POEMA (Projeto de Orientação a Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo), um projeto de 
Extensão Universitária que integra a pesquisa e ocorre simultaneamente ao processo de graduação, 
sendo um de seus principais objetivos firmar o compromisso com a realidade social, tendo a 
arquitetura vivida como processo (POEMA, 2007). Nessas circunstâncias, a partir de iniciativa 
estudantil, o antigo Escritório Modelo (anteriormente intitulado Em Casa) do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) Campus A. C. Simões foi reativado em 2017, 
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sendo reformulado e nomeado Beco. Este EMAU possui grande importância na formação dos 
discentes, ao inserir em seus processos de desenvolvimento profissional a realidade externa às salas 
de aula, proporcionando aprendizado com as comunidades locais e agregando humanismo ao 
processo de graduação. Além disso, propicia o contato direto entre os estudantes e as populações 
menos abastadas, que em sua maioria não é assistida da maneira como prevê a Lei 11.888/08, a 
qual garante que famílias com renda até três salários mínimos que desejem construir ou reformar 
suas residências devem ter acesso à Assistência técnica gratuita. Dessa forma, além de preparar os 
discentes para as relações humanas e exercitar o que é aprendido na Universidade, o escritório 
proporciona uma percepção alternativa quanto à profissão, gerando questionamentos e reflexões 
quanto ao seu papel social e dever de produzir uma cidade melhor para todos.  
 
Palavras-chave: Arquitetura e Urbanismo; Escritório Modelo; Universidade; Sociedade; Cidade. 
 
ABSTRACT: In Brazil, the Northeast region, 
accordingtoresearchconductedbytheCouncilofArchitectureandUrbanismofBrazil (2015), is the one that 
least uses services of architects and planners and/or engineer in the remodeling and construction 
works. One of the main reasons is the financial condition of the contractor, preferring in turn a master 
builder or bricklayer. In this context, an EMAU (Model Office of Architecture and Urbanism) be comes 
necessary, as it is, according to the Design Guidance for Model Architecture and Urbanism Offices (in 
portuguese, POEMA), a 
UniversityExtensionprojectthatintegratestheresearchandoccurssimultaneouslytothegraduationprocess, 
and being as one of its main objectives to establish a commitment to social reality, having architecture 
experienced as a process (POEMA, 2007). Under the circumstances, stem from student initiative, the 
old Model Office (former ly titled Em Casa) of the Architecture and Urbanism course from the Federal 
University of Alagoas at A. C. Simões Campus was reactivated in 2017, be in gre formula ted and 
entitled Beco. This MOAU has great importance in the formation of the students, by inserting in their 
professional development processes the reality out side the classroom, providing learning with local 
communities and add in g humanism to the graduation process. In addition, it provides a direct contact 
be twee students and the less weal thy populations, that most of  them are not assisted in the way 
provided by the Law 11.888/08, which ensures that families with income up to three minimum wages 
who wish to build or renovate their homes should have access to free technical assistance. Therefore, 
besides preparing the students for human relations hips and work out what is learned at the university, 
the office provides an alternative perception of the profession, and generates questions and reflections 
on it’s social role and responsibility to produce a better city for all. 
 
Keywords: Architecture and Urbanism; Model Office; University; Society; City. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



406

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
 
“A Importância Do Escritório Modelo No Processo De Graduação Dos Estudantes De 

Arquitetura E Urbanismo” 
  
Bruna Oliveira Correia SILVA, Camila Silva TAVARES, Letícia Franciely de Almeida 

SILVA  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O ensino universitário é fundamentado no tripé: ensino - pesquisa - extensão, visto 
como indissociáveis pelo artigo 207 da Constituição Federal de 1988. Em teoria, tais eixos 
deveriam ser tratados com importância equivalente pela universidade. Mesmo sendo 
independentes entre si, entende-se que a sua interligação é imanente em virtude de sua 
responsabilidade em gerar trocas de conhecimento, tanto quanto o dever do graduando de 
devolver à sociedade, na prática, os ensinamentos obtidos na graduação. 

Dessa forma, um Escritório Modelo se enquadra nesse cenário, como projeto de 
extensão unida à pesquisa, com objetivo de firmar compromisso com a realidade social na 
comunidade a qual se insere. No contexto urbano, surge no início da década de 1990, o 
Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, através da Federação Nacional dos 
Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (FeNEA), em um cenário nacional de 
reabertura política e da retomada de atividades acadêmicas, como forma de reafirmação do 
compromisso da universidade nas questões sociais brasileiras (POEMA, 2017). 

Nesse contexto, Maceió, capital do Estado de Alagoas, caracteriza-se como uma 
cidade que necessita de iniciativas que prezem por mudanças culturais e sociais. Sua 
evidente concentração de renda, visto alto índice de desigualdade social, reflete 
negativamente na paisagem da cidade, gerando moradias em situação irregular, muitas 
vezes em áreas de grotas, com acesso precário e distante das funções urbanas. Com 
52,9% de domicílios com esgotamento sanitário inadequado, e 58,37% da população em 
incidência da pobreza (IBGE, 2003), a sociedade é exposta a uma crescente situação de  
vulnerabilidade social, à mercê da segregação territorial. 

Com vista nesse cenário, surge em 2017, o Beco, Escritório Modelo de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, resgatando um projeto desativado, 
denominado Em Casa. Sendo assim, o objetivo deste artigo é apresentar e analisar as 
observações feitas sobre o funcionamento deste EMAU, e, a partir disso, discutir sobre a 
importância e o impacto que os Escritórios Modelos têm na sociedade e no processo de 
graduação dos estudantes de arquitetura e urbanismo. 

 
OBJETO DE ESTUDO 
 

O Beco é o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
de Alagoas Campus A. C. Simões, fundado incialmente como Em Casa, e reativado em 
2017 a partir de iniciativa estudantil, quando muda de nome e de gestão. Trata-se de um 
projeto que envolve a pesquisa e a extensão, tendo por objetivo a troca de conhecimento e 
interação entre a faculdade e comunidade, atuando de forma voluntária. A atual gestão é 
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composta por 14 membros efetivos, graduandos de arquitetura e urbanismo, e uma 
orientadora, docente do curso. Podem, também, compor o EMAU, estudantes de outros 
cursos e membros da comunidade que se identifiquem com os propósitos do grupo, como 
membros associados ou colaboradores. 

Sua organização interna ocorre a partir da divisão das funções, estruturando-se em 
cinco comissões, sendo elas: documentação, infraestrutura, comunicação, financeiro e 
capacitação. Além disso, os integrantes devem participar dos grupos de trabalho (GT’s), 
equipes responsáveis por atender as demandas da comunidade, exercendo ações interna e 
externamente à Universidade.  

Desde sua reativação, o Escritório busca estruturar-se por meio da formulação do 
Estatuto, que se baseou no POEMA e experiências de outros EMAU’s.  Em paralelo, foram 
realizados alguns GT’s que proporcionaram um primeiro contato dos membros com a 
sociedade, entre eles: GT UMM (histórico da União do Movimento de Moradia de Alagoas), 
GT dos Anjos (projeto de reforma para a UMA - União de Mães de Anjos, ONG voltada à 
assistência de crianças com microcefalia de Alagoas) e GT Jardim Tropical (intervenção 
urbana à uma comunidade adjacente à Universidade). 

 
METODOLOGIA 
 
        A metodologia empregada para o desenvolvimento das discussões presentes neste 
artigo consistiu nas observações e análises da dinâmica do Beco e de outros Escritórios. 
Além disso, foi realizado um formulário de pesquisa com objetivo de averiguar o 
conhecimento sobre Escritórios Modelos e a possível existência destes em outras áreas de 
estudo, com público alvo discentes de graduação. Foram utilizadas as seguintes referências 
bibliográficas como norteadora das discussões:  
- O Projeto de Orientação a Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo (POEMA), que 
orienta a criação e manutenção dos EMAU’s, indicando a forma como os mesmos devem 
funcionar; 
- O Estatuto da Cidade, que assegura que as leis e regulamentos relacionados à gestão das 
cidades e o desenvolvimento urbano sejam postos em vigor; 
- A Lei 11.888/2008 - Lei da Assistência Técnica à Moradia de Interesse Social, que 
assegura que famílias de baixa renda tenham acesso à assistência técnica pública e gratuita 
para as construções de habitação de interesse social; 
- O Plano de Desenvolvimento Institucional 2013-2017 da Universidade Federal de Alagoas, 
que descreve o papel da Universidade Federal para com a comunidade; 
 
DESENVOLVIMENTO 

 
A Universidade, espaço de formação individual e social dos cidadãos que nela 

ingressam, tem poder e responsabilidade, perante a sociedade, entre outros, de garantir a 
troca de conhecimento com as comunidades locais, principalmente as adjacentes, com o 
objetivo de atuar no desenvolvimento e construção de uma sociedade melhor. Assim, 
garante, primordialmente, a transmissão do conhecimento aos grupos sociais que possuem 
menor acesso aos serviços básicos e, aos graduandos, experiência adquirida. 

Dessa forma, a Universidade baseia-se nos três pilares, pesquisa, ensino e 
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extensão, que promovem iniciativas geradoras de melhorias para a sociedade, além de 
contribuir na formação profissional e individual dos estudantes, que têm oportunidade de pôr 
em prática ações que expandem o processo de aprendizado acadêmico e iniciam o contato 
com situações e demandas reais. Essas práticas são fundamentais já que “a 
responsabilidade social da universidade tem de ser assumida pela universidade, aceitando 
ser permeável às demandas sociais, sobretudo àquelas oriundas de grupos sociais que não 
têm poder para as impor” (SANTOS, 2004, p.68).  

As demandas são inúmeras e, em suma, possíveis de serem solucionadas ou 
amenizadas através do apoio das faculdades e instituições. É por meio dessa realidade que 
se torna imprescindível o exercício e aplicação prática dos conhecimentos até então 
adquiridos, sendo necessário, além do empenho de alunos e professores, o apoio e 
estímulo das coordenações e direções de cada núcleo de estudo, para, então, reconhecer e 
firmar as iniciativas concretas. 

Apesar disso, a partir da análise metodológica realizada sobre as dinâmicas da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, identifica-se um 
menor percentual de atividades de cunho social, dentre as atividades reconhecidas e 
desenvolvidas com êxito. Como principal exemplo, tem-se o contraste entre valorização e 
legitimação, ao se tratar de Empresa Júnior e Escritório Modelo, por parte da instituição e 
corpo acadêmico. Essa divergência pode ser justificada através da estruturação e finalidade 
de cada entidade, tendo em vista que empresas juniores atuam em uma dinâmica 
empresarial, com metas e prazos, desenvolvimento de projetos que são executados da 
maneira convencional, aproximando-se da dinâmica profissional almejada na conclusão da  
graduação. 

Em contraponto, um Escritório Modelo (EM) se enquadra na categoria de projeto de 
extensão e pesquisa, tendo como objetivo a promoção do desenvolvimento social, 
fomentação de projetos que considerem a cultura local e garantam os valores democráticos 
de igualdade de direitos, respeito e sustentabilidade ambiental e social. Sendo assim os 
integrantes do EM trabalham de maneira direta com a comunidade, a fim de gerar, então, 
um produto final que não se configure, necessariamente, em projeto arquitetônico formal, 
mas em propostas possíveis de serem colocadas em prática, de forma econômica e que 
utiliza de artifícios para envolver a comunidade, como planejamento participativo de auto 
gestão e mutirões, assemelhando-se ao trabalho da assistência técnica. 

Não obstante a desvalorização e pouco reconhecimento dos EMAUS por 
Universidades e Instituições, sua presença nestes só cresce, afirmando, dessa forma, a 
necessidade e conscientização dos estudantes à realidade a qual estão inseridos. Deste 
modo, o Escritório Modelo dentro das faculdades de arquitetura e urbanismo se faz 
importante por permitir que os discentes vivenciem experiências que geralmente não são 
ofertadas pela graduação. Essas experiências consistem na atuação e envolvimento direto 
das comunidades locais com os estudantes, permitindo aos mesmos a experiência de lidar 
com a realidade social da cidade.   

Dentre as vertentes de atuação do arquiteto e urbanista, a assistência técnica é uma 
área pouco almejada devido a aspectos como a baixa remuneração, cujos profissionais se 
submetem a condições adversas para o exercício da profissão. No contexto da presente 
análise, observa-se que a maioria dos estudantes não reconhece o trabalho da assistência 
técnica como uma possível área de atuação, e tampouco compreende a obrigação social 
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desses profissionais perante a sociedade. Além disso, os temas abordados no processo de 
graduação dos discentes costumam ser voltados a projetos que, em sua maioria, se 
restringem a uma arquitetura pouco acessível aos menos abastadas. No entanto, é de suma 
importância que os estudantes, como futuros profissionais, desenvolvam a capacidade de 
lidar com a realidade da cidade, para que possam contribuir com a melhoria da sociedade, e 
construção de espaços qualificados para todos, não restringindo seu trabalho a uma minoria 
da população. Dito isto, o Escritório Modelo faz-se importante por levar ao processo de 
graduação a realidade da cidade, de forma a permitir que os estudantes adquiram 
experiências profissionais, aproximem-se de questões sociais e problemas da cidade, além  
de contribuir com o trabalho da assistência técnica para a comunidade. 

Durante as experiências do EMAU, encontraram-se algumas dificuldades, dentre 
elas, a descrença da comunidade para com a Universidade, e a reticência à presença de 
alunos tendo em vista que a realidade local é frequentemente utilizada como simples objeto 
de estudo pelo corpo acadêmico, sem o devido retorno à comunidade.  Além disso, por não 
compreender o propósito do Escritório, a resposta da comunidade no projeto participativo, 
onde os moradores são de fundamental importância para a construção das ações, mostrou-
se pouca ou insuficiente.  

Por outro lado, contradizendo o ceticismo ao aluno, há a tendência à demanda de 
equipamentos urbanos básicos que são expostas nas primeiras visitas, como hospitais, 
escolas, igrejas. Essas são as principais demandas relatadas nos exercícios de diagnóstico, 
o que deixa claro a carência das localidades com instrumentos urbanos básicos. Dessa 
forma, ao esclarecermos que esse papel não cabe a ser exercido pelo Beco, há o 
distanciamento gradativo da comunidade, gerando, novamente, a descrença no estudante. 
Ambas as problemáticas relatadas, mesmo contraditórias a princípio, têm pontos em 
comum: a falta de confiança na Universidade e o desentendimento do papel do EMAU. Para 
além das questões apresentadas, existe o senso comum de que a atuação do arquiteto se 
restringe à parcela da população com maior poder aquisitivo. Sendo assim, os moradores de 
regiões menos abastadas sequer imaginam que podem usufruir do papel do arquiteto, 
trabalho, inclusive, previsto na Lei da Assistência Técnica à Moradia de Interesse Social (Lei 
11.888/2008). 

Assim como existem as questões de relacionamento Beco-Comunidade, há também 
problemáticas internas que são observadas. Por se tratar de uma nova forma de 
organização estudantil na Faculdade, e por ainda não ser reconhecida no meio acadêmico, 
a política horizontal do EMAU causa uma dificuldade organizacional entre os membros 
devido à falta de liderança, por ser um costume em grupos de extensão e pesquisa em ter 
um orientador encarregado a designar papéis e realizar cobranças. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao considerar o conceito da extensão universitária, e em específico, a experiência do 
Beco até então, é possível perceber a grande abrangência do tema, desde seu 
reconhecimento e apoio no espaço em que se desenvolve, como as dificuldades 
encontradas em sua atuação. Estes obstáculos que envolvem a relação humana e sua 
realidade local, implicam no benefício mútuo e imensurável de resultados, por não tratar 
apenas de demandas projetuais arquitetônicas, mas, também, culturais e sociais, que 
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estimulam a participação de ambas partes. 
Ademais, os benefícios de um Escritório Modelo nas faculdades de arquitetura e 

urbanismo, se prolongam à real oportunidade de aplicação dos conteúdos trabalhados em 
ambiente de ensino, estendendo à prática o caráter humano ao arquiteto e urbanista. Isto 
reflete, então, na necessidade de discutir o papel e dever social da profissão, que, no 
contexto analisado, ocorre de maneira restrita, apesar da faculdade ser um local propício a 
instruir e ampliar as possibilidades dos graduandos, que em pouco tempo ingressarão no 
mercado de trabalho, à serviço da sociedade. Dito isto, faz-se necessário pensar em 
políticas de incentivo dentro e fora da faculdade, que busquem ampliar o entendimento 
sobre o papel do escritório modelo, ressaltando a sua importância e esclarecendo sua 
participação dentro das comunidades, evitando equívocos e fortalecendo os ideais do 
EMAU.  
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Resumen: La intención de este trabajo es someter a intercambio los avances de un proyecto de 
investigación1 que estamos llevando adelante tres cátedras de tres facultades de Arquitectura de 
Universidades de dos provincias Argentinas2; todas pertenecientes a la Red ULACAV y que se 
dedican específicamente a contribuir a la formación de profesionales aptos para responder a las 
demandas socio-habitacionales de los sectores en situación de pobreza. 
Esta presentación está focalizada en la implicancia que representa la cognición situada, es decir 
situar a los estudiantes en un contexto social significativo. Se inspira en los principios del 
paradigma vinculado al enfoque sociocultural vigotskiano donde se afirma “que el conocimiento es 
situado, es decir, forma parte y es producto de la actividad, el contexto y la cultura.” Barriga (2003). 
También destaca la importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje, y que el 
aprendizaje debe darse en contextos pertinentes. 
En esta dirección tomamos la experiencia de las tres cátedras, centrándonos en el análisis de la 
estrategia de campo, que es el momento en el que los estudiantes se enfrentan a problemas 
reales, relativos al fenómeno socio-habitacional de estudio y trabajo. Con el andamiaje docente y 
teórico, y la interrelación grupal, se estimula la reflexión relativa a sus propios procesos de 
aprendizaje y transformación, en función de la plena comprensión del fenómeno. 
A partir de este abordaje se intenta presentar pautas pedagógicas que pretenden trascender la 
individualidad, para lograr la integración y el paso a la acción, que se concreta posteriormente en 
propuestas transformadoras de los problemas que emergen de la situación social real. 
 
Palabras clave: Formación - Cognición situada - Estrategias pedagógicas - Producción social del 
hábitat - Aprendizaje significativo. 
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Summary: The aim of this article is to exchange the progress of a research Project wich is being 
developed by three subjects of three different Architecture courses in Universities of two Argentine 
provinces. All of them belong to the ULACAV Network and are specifically dedicated to enable the 
construction of knowledge with students who shall be capable of responding to the social housing 
demands of people in situation of poverty. 
The article is focused on the outcome of situated cognition, that is, placing students in a meaningful 
social and educational context. It is inspired by the principles of the paradigm linked to the socio-
cultural Vigotskian approach that affirms: "the knowledge is situated, that is, it is part of and is a 
product of activity, context and culture" Barriga (2003), also supported by other paradigms. It 
highlights the importance of the activity and context for learning, and that learning should take place 
in relevant contexts. 
In this regard, the article exposes the experiences of the three subjects, focusing on the analysis of 
the fieldwork strategies, where students face real problems related to the social housing 
phenomenon. The theoretical contributions, teaching scaffolding, and the intergroup interactions, 
stimulates the reflexivity relative to their own learning and transformation processes based on the 
full understanding of the phenomenon. From this approach, pedagogical guidelines are presented 
to transcend individuality and achieve integration and action, which is later concretized in 
transformative proposals of the problems that emerge from being in contact with reality. 
 
Keywords: learning process - pedagogic strategies - situated cognition - meaningful learning 
- social production of habitat 
 
Resumo: A intenção deste artigo é compartilhar o progresso de um projeto de pesquisa em 
andamento, sendo desenvolvido por três disciplinas de três faculdades de Arquitectura em 
Universidades de duas províncias argentinas. Todas elas pertencem à Rede ULACAV e estão 
dedicadas específicamente a contribuir para a formação de profissionais capazes de atender às 
demandas sócio-habitacionais da população em situação de pobreza. 
Esta apresentação é focada nas implicâncias da cognição situada, ou seja, colocar os alunos em 
um contexto social e educacional significativo. Ele é inspirado nos princípios do paradigma ligado 
ao abordagem sociocultural vigotskiano que afirma que "o conhecimento é situado, quer dizer, 
forma parte e é produto da atividade, o contexto e a cultura" Barriga (2003). Também destaca a 
importância da atividade e do contexto de aprendizagem, e que a mesma debe acontecer em 
contextos relevantes. 
Nesse sentido, o trabalho expõe a experiência das três disciplinas, com foco na análise das 
estratégias para o trabalho de campo, momento em que os estudantes enfrentam problemas reais 
relativos ao fenômeno sócio-habitacional. O referencial teórico, os andaimes dos profesores e a 
interação entre grupos, estimula a reflexão sobre os seus próprios processos de aprendizagem e 
transformação baseada em uma compreensão completa do fenômeno. Desde essa abordagem, 
são apresentadas algumas diretrizes pedagógicas para transcender a individualidade, alcançar a 
integração e entrar em ação, a partir de propostas de transformação dos problemas emergentes 
após o contato com a realidade. 
 
Palavras-chave: formação – estratégias pedagógicas - cognição situada- aprendizagem 
significativo - produção social do habitat 
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Introducción 
 
En general, la carrera de Arquitectura se ha caracterizado por formar profesionales en un 
esquema que podría ser denominado convencional. Éste se traduce en proporcionar 
conocimientos que son incorporados e implican competencias para la producción de 
viviendas, entre otros programas arquitectónicos, donde la individualidad juega un rol 
central. El espacio en el que se forman está conformado por una práctica que se resuelve 
en sí misma; la acción está desarrollada en general, con un alto grado o nivel de 
abstracción de la realidad. El ejercicio no trasciende lo institucional, ni hay una interacción 
concreta con el contexto social en el que, a futuro, los estudiantes utilizarán los 
conocimientos adquiridos. 

Dos grandes cuestiones estructuran esta investigación: las relativas al contexto y al 
aprendizaje. Junto con ellas, este trabajo parte del conocimiento del fenómeno 
habitacional y su singular complejidad constituyendo el marco problemático del 
conocimiento al que se pretende que lleguen a obtener los alumnos. 

Desde una clara conciencia de la incidencia del mundo social en el que se observó el 
fenómeno, se indagó sobre las concepciones de los alumnos que actuaron e 
interactuaron en éste. Es decir, las relaciones interpersonales, constitutivas de la actividad 
de los alumnos y las relaciones con el mundo social en el que se producen. El contexto es 
comprendido como problema y como espacio de significaciones (Lave, 2001) 

Respecto del aprendizaje “la actividad situada implica siempre cambios en el 
conocimiento y la acción, centrales para lo que se entiende por aprendizaje” (Lave, 2001) 

La relevancia del mundo social donde se produce la práctica, en cuanto incide 
directamente sobre ésta, no puede ser soslayada porque tal postura implicaría una 
ruptura o separación entre el mundo y la mente. Supondría un conocimiento que está ahí 
afuera, que ya existe, 
y que ingresa al sujeto como un elemento extraño y externo, cuando –desde el marco 
teórico al que adhiere este trabajo- lo que se aprende es producto de una estrecha 
interrelación con el mundo, que se manifiesta en la actividad humana. Bajo este marco 
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existen 
 

“…cuatro premisas referentes al conocimiento y aprendizaje en la práctica: 
1. El conocimiento siempre se construye y se transforma al ser usado. 
2. El aprendizaje es parte integrante de la actividad en y con el mundo en 

todo momento. No es problemático que se produzca el aprendizaje. 
3. Lo que se aprende es siempre complejamente problemático. 
4. La adquisición de conocimiento no es una simple cuestión de absorber 

conocimiento. Por el contrario, las cosas que se suponen categorías 
naturales, como “cuerpos de conocimiento”, “aprendices”, y 
“transmisión cultural”, requieren reconceptualización como productos 
culturales y sociales”(Lave, 2001) 

 
Contrariamente a las posturas tradicionales, esta ponencia entiende que la estrategia 
pedagógica para favorecer los aprendizajes requeridos en contextos de complejidad no 
se concreta en la transmisión de conocimiento, por lo que postula la importancia de una 
práctica situada, donde los alumnos construyen y crean nuevos conocimientos, forman 
parte de procesos cambiantes, flexibles, que trascienden la situación inmediata, 
lográndose la plena comprensión del campo estudiado. 

De esta manera se considera que lo que lo viabilizaría, sería trabajar en el contexto 
socio/cultural en que se manifiesta el fenómeno. Utilizando el paradigma de la cognición 
situada, pone particular énfasis en evitar que, la práctica educativa, se abstraiga de la 
situación real en que se produce y se emplea el conocimiento (Rogoff, 1997). 

A partir de este abordaje se intenta presentar pautas pedagógicas para trascender la 
individualidad, para lograr la integración y el paso a la acción, que se concreta 
posteriormente en propuestas transformadoras de los problemas que emergen en la 
situación social real. 

 Cátedra Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular (FAU- UNNE) 
 
La asignatura Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (FAU-UNNE), está ubicada en el 5º 
año de la carrera de Arquitectura. Creada en el año 1987 como asignatura electiva, en el 
año 2008 fue incorporada a la curricula obligatoria de la FAU-UNNE. Cada año cuenta 
con una cantidad promedio de 200 alumnos. 
 
La cátedra propone un primer trabajo de toma de contacto con la problemática socio- 
habitacional de los sectores en situación de pobreza a partir de casos concretos, los 
cuales son analizados por los estudiantes desde sus preexistencias para posteriormente 
reelaborarlos e interpretarlos a partir de la teoría. Tomando este contacto como punto de 
partida fue posible identificar que, en principio, no podían abordar el tratamiento del 
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fenómeno con los esquemas que poseían hasta ese momento. La gestión y el 
desarrollo 
de la vivienda social, implica algo más. El hábitat social constituye una problemática 
compleja, y por tal razón los modos y los instrumentos para su abordaje tienen que estar 
a la altura de las circunstancias para, real y concretamente, producir el aprendizaje. 

Las cuestiones jurídicas, económicas, institucionales, socio/políticas, ambientales, 
arquitectónicas etc., condicionan, por sus características y por cuanto operan en la 
totalidad, el abordaje. El desafío fue pensar una estrategia pedagógica que pudiera lidiar 
con la complejidad, en el contexto de la carrera en general y de la materia en particular. 

A mayor abundamiento, se advirtió que no eran una cuestión menor para la interpretación 
y comprensión del fenómeno, las preexistencias de los alumnos y los componentes 
idiosincráticos con que llegaban los estudiantes, y que fueron detectados en las primeras 
clases. 

Considerando lo expuesto, era fundamental lograr en ellos una apertura, una suerte de 
ruptura que generara una perspectiva real para que construyeran nuevos esquemas que 
facilitaran su aprendizaje. 

Los presupuestos epistemológicos de los que se partió, fueron las tradiciones 
constructivistas, en particular aquellas actuales derivadas del pensamiento de Lev 
Vygotsky y Jean Piaget. Se considera que el sujeto no es un mero receptor de 
contenidos, proporcionados por el docente, sino un ser activo, participativo, integrado en 
una situación real y en un contexto socio/cultural, que se apropia del conocimiento, lo 
transforma, y logra así el aprendizaje significativo. 
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Fig1 : Esquema síntesis de implementación de la propuesta (Elaboración propia Cátedra GDVP FAU UNNE) 

La primera herramienta utilizada fue colocar a los estudiantes ante situaciones 
históricas, casos reales comunicados públicamente de tomas de tierras; en lugar de 
casos simulados. A través de diversos medios de comunicación (videos, diarios…), 
pudieron construir el caso en todas sus aristas: relatos de los ocupantes, sus 
necesidades, los actores involucrados etc., y ver una realidad distinta de la trabajada 
usualmente en la Carrera. 
Otra herramienta fue el aporte teórico, con el objetivo de que pudieran interpretar y 
comprender con estos nuevos instrumentos el fenómeno, resignificándolo; en cierto 
sentido transformando sus esquemas, los que hasta esa instancia los condicionaban 
fuertemente, impidiéndolas conocer y reconocer dimensiones de la cuestión que no les 
eran familiares, o por lo menos experienciadas. 

El trabajo en el campo, implicó colocar a los estudiantes en contextos socio/culturales 
significativos, en situaciones problemáticas reales relativas al hábitat social. Allí se 
integraron a la comunidad, no como simples espectadores recolectores de información, 
sino como partícipes interactuantes con las personas habitantes del asentamiento. Toda 
esta tarea, a su vez, tuvo el tutelaje docente. Se promovió la reflexión sobre lo 
observado, tanto en las dimensiones factuales, como éticas. Asimismo, pudieron 
desplegar estrategias adaptativas y extrapolables, a medida que operaban en campo 
para luego procesar e interpretar los datos construidos 

 

Fig.2, 3 y 4: Fotografías del proceso, durante el trabajo de campo y en el aula (Elaboración propia Cátedra 
GDVP FAU UNNE) 
 
 Cátedra de problemática socio-habitacional (FA-UCC) 

 
La cátedra de Problemática Socio-habitacional (PSH), es una asignatura obligatoria inserta 
en el quinto año de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba a partir 
de la reformulación del plan de estudio del año 2016, tiene una duración semestral y se 
dicta dos veces por año, recibiendo un total de 40-45 alumnos por semestre (80-90 alumnos 
anuales). 
 



417

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
Fig1 : Esquema síntesis de implementación de la propuesta (Elaboración propia Cátedra GDVP FAU UNNE) 

La primera herramienta utilizada fue colocar a los estudiantes ante situaciones 
históricas, casos reales comunicados públicamente de tomas de tierras; en lugar de 
casos simulados. A través de diversos medios de comunicación (videos, diarios…), 
pudieron construir el caso en todas sus aristas: relatos de los ocupantes, sus 
necesidades, los actores involucrados etc., y ver una realidad distinta de la trabajada 
usualmente en la Carrera. 
Otra herramienta fue el aporte teórico, con el objetivo de que pudieran interpretar y 
comprender con estos nuevos instrumentos el fenómeno, resignificándolo; en cierto 
sentido transformando sus esquemas, los que hasta esa instancia los condicionaban 
fuertemente, impidiéndolas conocer y reconocer dimensiones de la cuestión que no les 
eran familiares, o por lo menos experienciadas. 

El trabajo en el campo, implicó colocar a los estudiantes en contextos socio/culturales 
significativos, en situaciones problemáticas reales relativas al hábitat social. Allí se 
integraron a la comunidad, no como simples espectadores recolectores de información, 
sino como partícipes interactuantes con las personas habitantes del asentamiento. Toda 
esta tarea, a su vez, tuvo el tutelaje docente. Se promovió la reflexión sobre lo 
observado, tanto en las dimensiones factuales, como éticas. Asimismo, pudieron 
desplegar estrategias adaptativas y extrapolables, a medida que operaban en campo 
para luego procesar e interpretar los datos construidos 

 

Fig.2, 3 y 4: Fotografías del proceso, durante el trabajo de campo y en el aula (Elaboración propia Cátedra 
GDVP FAU UNNE) 
 
 Cátedra de problemática socio-habitacional (FA-UCC) 

 
La cátedra de Problemática Socio-habitacional (PSH), es una asignatura obligatoria inserta 
en el quinto año de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba a partir 
de la reformulación del plan de estudio del año 2016, tiene una duración semestral y se 
dicta dos veces por año, recibiendo un total de 40-45 alumnos por semestre (80-90 alumnos 
anuales). 
 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

Su creación e inicio data del año 2004. Hasta el año 2006 desarrolló sus actividades 
extracurricularmente, siendo de carácter optativo. Este período (2004-2006) permitió 
realizar ajustes sobre la propuesta formativa y metodologías de trabajo acordes a los 
contenidos, prácticas y problemas habitacionales a atender. Para su implementación 
contó con el aval inicial y apoyo institucional de las autoridades de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, así como de organizaciones no 
gubernamentales y 
espacios formativos de educación superior de Córdoba, del país y de América Latina 
(entre ellos la Red ULACAV). Este proceso, además, se dio en articulación con 
comunidades cordobesas necesitadas de asistencia especializada para la resolución de 
sus problemáticas habitacionales, jóvenes profesionales y alumnos interesados en la 
temática. 
 
Desde su establecimiento, estructura su propuesta pedagógica en base a prácticas y 
experiencias de proyección social, las cuales, a partir del abordaje metodológico de 
aprendizaje-servicio y bajo el paradigma de la pedagogía ignaciana se constituyen en 
actividades de vinculación real y directa con los sectores populares 

A partir de las mismas se introduce a los alumnos en los conceptos y metodologías 
propias del enfoque integral y multiactoral del hábitat, las cuales les permiten comprender 
las problemáticas específicas y desarrollar soluciones apropiadas y concretas para 
resolverlas. 

El paradigma pedagógico empleado (pedagogía ignaciana) contempla cinco etapas: 
contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación, como estructura organizadora de la 
acción educativa (ver Ilustración 1). El núcleo del paradigma pedagógico lo constituyen la 
experiencia, la reflexión y la acción, que se realizan en un contexto y que necesitan una 
evaluación (Duplá, 2000). El accionar educativo de la cátedra articula así cinco 
momentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5:Paradigma pedagógico ignaciano empleado 
por la cátedra (Elaboración propia 
Cátedra PSH-FA-UCC) 
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1) El contexto se compone del contexto personal que comprende los conocimientos 

previos del alumno y su disposición ante la materia, y el contexto pedagógico, donde 
se busca una mayor comprensión del tema, mediante la lectura y la formulación de 
preguntas acerca del mismo (Duplá, 2000). 
En el caso particular de la cátedra de PSH, el contexto se compone del alumno y su 
formación previa, tanto académica como personal y social, rescatando cómo cada 
uno de ellos aporta al funcionamiento de la cátedra. También incluye el contexto 
inmediato de la práctica semestral o anual que se desarrolla; esto es la realidad 
presente en los diferentes barrios con problemáticas habitacionales que componen la 
ciudad de Córdoba, a partir de una comprensión más abarcativa de la realidad 
habitacional latinoamericana actual. Las comunidades con las que se trabaja son 
variadas y ubicadas 
en diferentes áreas de la ciudad y la provincia. Las mismas inician la relación con la 
cátedra a partir de los contactos que éste mantiene con ONGs, organizaciones 
sociales, cooperativas y referentes de la propia universidad. 

 
2) La experiencia es la fuente de conocimiento, porque consiste en una internalización, 

en una apropiación de la realidad, partiendo del reconocimiento de que una experiencia 
sólo será significativa cuando sea capaz de movilizar mociones internas y promover 
valores (Duplá, 2000). 
Durante el semestre, se apunta a la inmersión del alumno en el contexto de trabajo 
elegido, obtener una vivencia a través del contacto directo con comunidades del 
sector popular junto con la que se trabajará. En este proceso intervienen diversos 
actores y organizaciones del sector, con las cuales se conforman comunidades de 
aprendizaje y donde la articulación de saberes moldea no sólo los conocimientos que 
se adquieren, sino que resignifica la práctica profesional, a partir del reconocimiento 
de otros saberes y recursos invisibilizados por la academia. 

 
3) La reflexión le proporciona un carácter trascendente a lo que se estudia, ya que es la 

experiencia reflexionada lo hace que el aprendizaje se convierta en significativo 
(Duplá, 2000). 
El proceso reflexivo comienza en el aula a través de contenidos teóricos de docentes 
o invitados de otras cátedras, carreras o instituciones, los que permiten tener un 
primer esbozo de la realidad circundante, y se completa con el trabajo de campo en 
una comunidad específica, donde se relacionan teoría y práctica, otorgando un 
conocimiento integral de la realidad donde el trabajo se inserta y el conocimiento 
tienen lugar. 

 
4) La acción surge tras la interiorización, que brota de la comprensión intelectual de la 

experiencia y de los sentimientos que ella despierta, se manifiesta al exterior, porque 
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los contenidos, actitudes y valores interiorizados impulsan a una actuación de 
acuerdo con las convicciones y habilidades adquiridas o potenciadas (Duplá, 2000). 
Esta acción permite poner la profesión a disposición de la comunidad, brindando 
servicios profesionales a poblaciones que tienen inhibido dicho acceso, como 
relevamientos, confección de planos y diseño de mejoras en las viviendas de la 
comunidad mediante la figura de prácticas pre-profesionales asistidas. Las mismas 
son co-gestionadas junto a otros actores universitarios (Voluntariado UCC, Banco de 
Materiales Córdoba) y no universitarios (SELAVIP, Fondo Ayudar, Ministerio de 
Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, centros comunitarios y vecinales, 
parroquias, entre otros). Es importante destacar que el proceso de diseño de las 
mejoras de las viviendas trasciende la cátedra, y adquieren su materialización a 
través de diferentes actores financiadores y facilitadores, como los mencionados 
anteriormente, por lo cual no sólo se adquieren conocimientos relacionados al 
reconocimiento del contexto, la ideación y el diseño, sino aquellos relativos a la 
complejidad de la gestión e implementación de acciones habitacionales en contextos 
de vulnerabilidad. 

5) La evaluación significa recoger información, juzgar su importancia y tomar una decisión 
que retroalimentará la acción y el contexto de inserción (Duplá, 2000). 
Junto con el monitoreo constante del proceso, al final de cada semestre se realiza una 
evaluación para conocer los conocimientos y habilidades que se lograron obtener 
durante la experiencia, los procesos más significativos, los resultados e impactos 
generados, las mejoras a tener en cuenta, etc. Dicho proceso se realiza a nivel docente, 
alumnos y actores con los cuales se ha interactuado, retroalimentando el ciclo de 
intervención y aprendizaje. 

 
En términos de resultados, tras 14 años de desarrollo, los mismos dan cuenta de: 
 
 
 

ESTADÍSTICAS SSH 2004-2018 
Año Totales 
Alumnos de Arquitectura 940 
Alumnos de Ingeniería 33 
Docentes 7 
Docente de Ingeniería 2 
Docente invitados 104 
Adscriptos 9 
Ayudantes alumnos 16 
Comunidades 36 
Beneficiarios directos (familias) 754 
Beneficiarios directos (personas) 3589 
Socios externos (sin contar comunidades) 64 
Fondos externos obtenidos para mejoras (en U$S) 168853 
Proyectos de investigación/ extensión 20 
Premios obtenidos 5 

Fig.6: Resultados cuantitativos cátedra PSH-FA-UCC, 2004-2018. (Elaboración propia Cátedra PSH-FA-UCC) 
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Por su parte la sistematización de las evaluaciones3 permite identificar los aprendizajes 
generados, los cuales pueden resumirse en las Ilustraciones 2 y 3 que siguen. 

 
 
 

 
3 La evaluación cualitativa de la cátedra aborda las siguientes preguntas: ¿qué conocías de la asignatura 
antes de cursarla?; ¿cómo podrías describirla luego de haberla cursado?; ¿qué aprendizajes y perspectivas 
se te han abierto a nivel de la disciplina y del ejercicio profesional luego del cursado?; ¿qué te llevas de la 
cátedra y del Servicio socio-habitacional asociado?; frase síntesis de lo que ha significado la experiencia y los 
aprendizajes generados; ¿la experiencia del Servicio socio-habitacional cubrió tus expectativas?; ¿cómo te 
sentiste en el trabajo de campo?; ¿cómo evaluarías tu participación y compromiso con la cátedra y el Servicio 
socio-habitacional asociado?; 
¿qué opinión te merecen los contenidos impartidos y la interacción con actores sociales propiciada? A nivel de 
comunidades comunidades, se indaga sobre el contacto con los alumnos, el respeto en el trato, el intercambio 
de aprendizajes, la relación personal que se establece, la evolución del trabajo coordinado entre comunidad y 
futuros profesionales, los resultados e impactos alcanzados y las transformaciones promovidas. 

 
 

  
Fig.7: ¿Cómo podrías describir la experiencia 

propiciada por la cátedra luego de haberla 
cursado? 

(Elaboración propia Cátedra PSH-FA-UCC) 

Fig.8: Aprendizajes y perspectivas que se han 
abierto a nivel disciplina y ejercicio profesional 

luego del cursado. Temas de interés, 
sugerencias. (Elaboración propia Cátedra 

PSH-FA-UCC) 
 
 
Los conocimientos remiten al enfoque pedagógico de “pensar surfeando” donde se 
aprende haciendo, produciendo, seleccionando información en un movimiento continuo de 
aprender en la acción (Lion, 2012). Estas habilidades guardan coherencia con las 
competencias específicas establecidas para la Arquitectura en Latinoamérica establecidas 
por el Proyecto Tuning (2011-2013) para la Educación Superior: "conciencia de la función 
social de la arquitectura y de la capacidad del arquitecto para aportar ideas a la sociedad 
para mejorar el hábitat" y “destreza para proyectar obras de arquitectura y/o urbanismo 
que satisfagan integralmente los requerimientos del ser humano, la sociedad y su cultura, 
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Fig.7: ¿Cómo podrías describir la experiencia 

propiciada por la cátedra luego de haberla 
cursado? 

(Elaboración propia Cátedra PSH-FA-UCC) 

Fig.8: Aprendizajes y perspectivas que se han 
abierto a nivel disciplina y ejercicio profesional 

luego del cursado. Temas de interés, 
sugerencias. (Elaboración propia Cátedra 

PSH-FA-UCC) 
 
 
Los conocimientos remiten al enfoque pedagógico de “pensar surfeando” donde se 
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adaptándose al contexto” (competencias Nº3 y 4) (Vélez González, 2011). 
 
En síntesis, el proceso pedagógico impulsado por la cátedra busca lograr una formación 
interdisciplinaria e intersectorial que permita comprender y reflexionar críticamente frente 
a la problemática socio-habitacional existente, y elaborar estrategias adecuadas de 
solución. Se busca así contribuir a la formación de profesionales capacitados y 
comprometidos en acciones que tiendan a superar el deterioro socio-habitacional de 
nuestros contextos, en coherencia con el perfil profesional que la universidad ha definido 
desde sus postulados identitarios4. 

La participación en el programa es comprendida por los estudiantes no sólo como un 
ámbito de enseñanza-aprendizaje sino también como espacio de servicio a la comunidad, 
donde (estudiantes, docentes, comunidades) aprenden a partir de experiencias 
significativas de ejercicio profesional en respuesta a las grandes necesidades regionales 
y del país. 

 
Fig.9, 10 y 11: Trabajo en las comunidades por parte de los alumnos (Elaboración propia cátedra 

PSH-FA-UNC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 El sello identitario de la UCC, compartido con las universidades jesuitas de América Latina y el 
mundo, se resume en el servicio a la fe intrínsecamente unido a la promoción de la justicia, lo 
cual conlleva a hacer de la responsabilidad social universitaria su paradigma educativo, y eje 
transversal de las funciones de docencia, investigación, proyección social y gestión interna de la 
universidad.Desde su creación y bajo este paradigma y modelo pedagógico, la universidad 
propicia y apoya iniciativas de proyección social como las de la cátedra expuesta, que 
contribuyen a la 
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 Cátedra Práctica Profesional Asistida con orientación en Hábitat Popular 

(FAUD– UNC) 
 
Práctica Profesional Asistida en Hábitat Popular es una materia de quinto año de la 
carrera Arquitectura. Da continuidad a la trayectoria previa de 26 años de la cátedra 
electiva Problemática de la Vivienda Popular, en el ámbito de la FAUD - UNC. 
La propuesta académica tiene una duración cuatrimestral5 y cuenta con una doble 
supervisión. Por un lado, tutores internos, docentes de la cátedra, y por el otro, tutores 
externos (profesionales o dirigentes comunitarios), pertenecientes a las organizaciones e 
instituciones receptoras. Dichas entidades (organizaciones de base, organizaciones no 
gubernamentales, dependencias estatales, unidades de investigación, etc.) se 
caracterizan por contar con antecedentes en el ámbito del hábitat popular desde el 
ejercicio profesional, la docencia, la extensión, la investigación, promoviendo procesos y 
actividades que permitan experimentar el abordaje interdisciplinario de la temática. El 
vínculo institucional que sustenta la práctica está formalizado a partir de convenios con la 
FAUD. 
La cátedra plantea un proceso de formación mediante: sensibilización – 
conceptualización 
– práctica en campo – monitoreo – evaluación, en el marco de un contexto social 
complejo. 
 
Respecto a la organización pedagógica de la materia, el cursado comienza con un primer 
módulo de conceptualización básica y de análisis de contexto socio habitacional. Tiene el 
objetivo de favorecer la incorporación de teoría sobre el campo del hábitat popular, 
 
resolución de problemas sociales de los sectores más desfavorecidos, como marca distintiva de la propia 
identidad y en busca de la formación de hombres de ciencia, conciencia y compromiso. 
5 Esto implica el trabajo con dos grupos durante el año lectivo, con una cantidad promedio de ochenta estudiantes 
en cada grupo respectivamente. 
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posibilitando un mayor entendimiento del escenario donde se desarrollará la práctica 
profesional. En el dictado de las clases, se abordan temas como la pobreza -a partir de la 
construcción histórica de la cuestión-; actores sociales -con sus roles y lógicas de 
actuación- 
; gestión de la ciudad; déficit habitacional; políticas públicas; la ciudad latinoamericana y 
sus formas de producción; entre otros temas intrínsecamente relacionados. 

En el segundo módulo, denominado práctica - reflexión - acción / del arquitecto autor al 
arquitecto actor, se aspira a un cambio en el rol profesional, promoviendo el 
involucramiento en los procesos sociales que las instituciones receptoras desarrollan. De 
esa manera, se posibilita que el estudiante sea parte de un proyecto institucional durante 
un período de tiempo, favoreciendo la reflexión sobre la práctica y el contexto en que se 
desarrolla, con sus limitaciones, obstáculos y posibilidades. 

Metodológicamente, se acuerda con cada centro de práctica y con los estudiantes, un 
plan de trabajo con objetivos y metas a alcanzar. Luego, en el ámbito áulico, se alienta la 
reflexión colectiva sobre las prácticas, con técnicas de exposición y puesta en común de 
las distintas experiencias. 

El tercer módulo, que puede denominarse evaluación y sistematización de la práctica - 
construcción colectiva del conocimiento, posibilita la evaluación de los diversos procesos 
y productos de las prácticas realizadas, por parte de los distintos actores involucrados: 
tutores externos, tutores internos y estudiantes. Los estudiantes presentan un informe en 
un ámbito áulico colectivo, a partir del cual se reflexiona, se cuestiona y se aportan 
conclusiones sobre lo realizado. Finalmente, se prevé una instancia para que los mismos 
estudiantes den cuenta de sus percepciones sobre el proceso y el cumplimiento de sus 
expectativas, que ya fueron manifestadas al comienzo del cursado. 

La totalidad de los módulos descriptos se desarrollan en 120 horas de trabajo, las cuales 
se distribuyen de la siguiente manera: 30 horas de trabajo áulico y clases teóricas, 30 
horas dedicadas a la preparación de informes o presentaciones y 60 horas de trabajo de 
campo en la institución receptora con la supervisión del tutor externo. 

Los objetivos de la cátedra son: 
 Vincular al estudiante con un campo laboral específico, desarrollando distintas 

alternativas del ejercicio profesional en instituciones afines a la temática del 
hábitat popular 

 Promover una mirada compleja del hábitat popular a partir de un acercamiento 
desde la interdisciplina, posibilitando afinidades, aptitudes y vínculos con este 
ámbito de intervención profesional 

 Fomentar valores y capacidades en el estudiante para la actuación en el hábitat 
popular, incorporando competencias, habilidades y herramientas a partir de 
prácticas de índole extensionista 

Las expectativas del proceso de enseñanza aprendizaje son: 
 

 Incremento de la articulación institucional con nuevas entidades receptoras y 
consolidación de la relación con las actuales. 
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 Acompañamiento del estudiante en el proceso de inserción profesional en el 
ámbito del hábitat popular. Esto incluye vínculos con instituciones estatales, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), institutos de investigación, 
organizaciones comunitarias, etc. 

 Introducción del estudiante en un campo de ejercicio de la profesión con iguales 
requerimientos de creatividad y compromiso que el del ejercicio tradicional. 

 Promoción del beneficio mutuo de las partes intervinientes en el proceso de 
práctica (instituciones receptoras y estudiantes). 

 Fortalecimiento del campo de la extensión universitaria como experiencia 
formadora y de alto compromiso social. 

 Continuidad en las líneas de investigación referidas a problemáticas urbano 
habitacionales en el campo del hábitat popular. 

 Articulación con las cátedras de Nivel VI para el desarrollo de tesis de grado 
relacionadas con el hábitat popular. 

 Fomento de la formación de posgrado en la temática. 

Desde la cátedra entendemos que la formación profesional debe sustentarse en un 
proceso pedagógico capaz de desarrollar en los estudiantes: 

a) El saber (conceptos, sistemas explicativos e interpretativos, datos) 
b) El saber hacer (destrezas y habilidades complejas: producir datos, teorizar, 

plantear y resolver problemas, comprender, coordinar, comunicar, producir 
objetos materiales o sociales, etc.) 

c) La internalización de normas y valores que determinen actitudes coherentes 
con el ejercicio responsable de su profesión y con el desarrollo deseado para la 
sociedad. 

d) La capacidad para continuar aprendiendo de manera autónoma. 

La materia se diagramó para que el estudiante realice una experiencia práctica, pero 
reflexionando de manera crítica y teóricamente sustentada, sobre el proceso educativo y 
lo que observa en campo. En consecuencia, comenzará a formularse preguntas, sin 
apresurar respuestas: ¿Con qué herramientas conceptuales e instrumentales se cuenta 
para abordar la temática del hábitat popular?; ¿Cuál es el rol del arquitecto en estos 
procesos?; ¿Qué significa incorporar el concepto de la participación para la disciplina?; 
¿Qué significa trabajar interdisciplinariamente?; entre otros interrogantes. 
 

Fig.12, 13 y 14: Fotografías del proceso, durante el trabajo de campo y en el aula 
(Elaboración propia cátedra PPAHP-UNC)
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ALGUNOS RESULTADOS 
 
Tras el estudio comparado entre las tres cátedras descriptas y desde el marco conceptual 
expuesto, se ratificó la estrategia pedagógica elegida como fundamental a fin de propiciar 
los aprendizajes ineludibles para promover conocimientos y habilidades profesionales 
necesarias para acompañar procesos de producción social del hábitat. La misma, 
contrariamente a las posturas tradicionales, no se concreta en la transmisión de 
contenidos teóricos solamente, sino que propone -en las prácticas situadas o 
experiencias-que los alumnos construyan y descubran nuevos conocimientos. La 
inmersión en procesos cambiantes, flexibles, que trasciendan la situación inmediata, 
permite la plena comprensión del campo estudiado. 
 

¿Qué aprendizajes y perspectivas incorporaron a nivel de la disciplina y del ejercicio 
profesional? 

La voz de los estudiantes 
GDVP. FAU UNNE 

La voz de los estudiantes 
PSH FAU UCC 

La voz de los 
estudiantes PPA 
FAU UNC 

“Descubrir que es mucho más amplio nuestro rol 
como arquitectos”. 

 
“Me parece imprescindible para nuestro futuro 
desarrollo profesional y social. Me ayudo a entender 
lo complejo de la problemática de los asentamientos, 
problemática descuidada por el Estado y por la 
sociedad” 

 
“Comprender esa realidad fuera de  la  facultad. Eso 
es algo que no hacemos muy a menudo.” 

 
“Me hizo pensar de otra manera la problemática de 
esas personas. Yo vivo a una cuadra de un 
asentamiento y era uno de los que los discriminaba y 
los trataba de gente oportunista y vaga. Tomar 
contacto con las familias en el trabajo de campo me 
mostro la realidad en la que viven y vivo.” 

 
“Fue muy importante para mi , penosamente casi al 
final de la carrera descubrir que las emociones y la 
integridad moral de las personas va más allá que 
construirle una casa y deben prevalecer sobre los 
intereses políticos y la especulación inmobiliaria”  

“Ver realidades que  nunca  vimos, acercarnos más a  
la vida profesional y trabajar con mayor exactitud, 
seriedad y compromiso.”(Valores éticos y sociales) 

 
“Reconocer el perfil social que nunca vemos de la 
arquitectura y la problemática habitacional existente, 
las causas que la generan y formas para poner  
nuestro conocimiento para la mejora  habitacional  y 
de la calidad de vida a las personas.”(Función social  
de la arquitectura y  reflexión  crítica sobre causas de 
la problemática) 

 
“Aprender de  nuevos  métodos y nuevas 
tecnologías.”(Aportes teórico-prácticos) 

 
“La interacción con los comitentes, con otros actores   
y el uso eficiente de los materiales y recursos.”  
“Hablar con ellos, escuchar sus necesidades y tratar   
de aportar y ayudar. Asumir un compromiso con ellos  
y trabajar en conjunto visita a visita fue lo mejor de la 
materia.”(Articulación actoral y gestión asociada) 

 
“Aprendí a respetar la decisión y la voz del comitente. 
También a unificar los aportes de todas las 
materias”.(Articulación disciplinar y de otros saberes)  

“Me di cuenta que la tarea del arquitecto no es 
solo estar detrás de una mesa de un  estudio  
diseñando, sino que se necesita mucho de la 
interdisciplina, se necesita estar en el territorio, y 
principalmente hablar con las personas, hablar 
con los habitantes. Eso te va llenando el proceso 
de diseño, y ni hablar todas las otras disciplinas, 
todo lo que nos enseñan a nosotros.” 

 
“Aprendí que la arquitectura va mas allá de 
diseñar un edificio, un objeto arquitectónico 
aislado, y que a  través de la arquitectura podés 
generar procesos para mejorar la calidad de vida 
de la gente,  para  que tengan trabajo, acceso a la 
vivienda” 

 
“Me enriquecí en este tema de trabajar con 
asistentes sociales, y me sentí súper representada 
por saber que hay arquitectos humanistas; 
realmente están pasando cosas que son muy 
graves, hay mucha carencia y necesidad de 
viviendas. 
Nosotros somos los encargados de formalizar 
todas estas ideas políticas, y si no tenemos ese 
compromiso van a seguir pasando todas las 
atrocidades  que pasan.” 

 
“Elegí la materia por la orientación popular, y me 
parece que eso es lo que le hace falta a esta 
facultad. Todos salen construyendo casitas para 
una nube, y no 
son conscientes de que existen estas realidades” 

 
Otro rasgo significativo constituye el no centrarse en el individuo/alumno, sino en el 
proceso de desarrollo visto desde la interacción/participación de los alumnos en la 
actividad socio- cultural trasformadora de la que se forma parte, junto con otros actores. Es 
decir, sin perder de vista el desarrollo individual, se lo comprende al mismo como 
resultado de un proceso grupal, participativo, en el sentido de ser parte de una situación. 
El foco es puesto entonces en los sistemas de interacción entre procesos individuales y 
sociales articulados, interdependientes, pero no idénticos 
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¿Cómo se vivenció el trabajo de 
campo? 

La voz de los estudiantes 
GDVP. FAU UNNE 

La voz de los estudiantes 
PSH FAU UCC 

La voz de los 
estudiantes PPA 
FAU UNC 

“Interactuamos directamente con lo que 
realmente, estaba pasando a nuestro alrededor. 
Durante el trabajo en campo pudimos ver sentir y 
escuchar las necesidades de los vecinos…” 

 
“…nos permitió conocer en primera persona, no 
solo las situaciones físicas del barrio sino también 
las necesidades y capacidades de sus habitantes”  

“La experiencia me pareció útil, me ayudó a abrir los 
ojos y encontrarme con otras realidades, aportar  
desde mi lugar y colaborar con estas personas que de 
verdad lo necesitan, involucrarnos realmente en los 
proyectos y deseos de las familias fue muy 
valioso.”(Compromiso profesional y personal, 
conciencia ciudadana) 

 
“Agradecido porque fue conocer un territorio nuevo 
del que nosotros en general tenemos una mirada 
prejuiciosa.” 

 
“Pude trabajar con arquitectura sustentable, con 
cooperativas generando procesos de gestión para 
darle trabajo a la gente en los barrios.” 

 
“Fue una experiencia increíble. Fue un sacudón 

darme cuenta que casi yéndome de la facultad 
conocí la problemática de las familias que no 
tienen nada, solo dignidad. Pase  años  tratando 
de aprender a hacer casas y edificios caros, sin 
saber que en esta problemática es necesario 
formarnos para trabajar con otros para resolver 
problemas, no solamente diseñar y construir 
casas" 

“Me mocionó mucho ver que algo que proyecté en la  
facultad se estaba haciendo realidad e iba a ayudar a 
una familia que lo necesitaba.”(Oportunidad de 
aportar a la resolución concreta de problemas) 

 
“Quise trabajarlo desde el gobierno, para ver cómo 
era   la intervención como agente estatal. “ 

 

Junto con estos elementos señalados, otra cuestión que cobra especial valor en los 
procesos pedagógicos empleados por las cátedras estudiadas resulta la categoría de 
interiorización-reflexión. En dichos procesos se sabía, pues ya se habían procesado 
datos relativos a las creencias y definiciones con que llegaban los alumnos a este nivel, 
que sus concepciones se pondrían en crisis al enfrentarse a las experiencias promovidas. 
Como precisamente se trataba de evitar el riesgo “transmisioncita”, la estrategia favorecida 
apunta a una interiorización que provoque una transformación. En los términos de (Rogoff 
B. , 1997)no se trata de facilitar una mera adquisición, sino de una apropiación 
participativa. 

Este propósito posee un significado sumamente relevante, pues se sabe que resulta 
necesario lograr esa transformación que dé cuenta de las creencias preexistentes que 
operan y condicionan las percepciones y acciones de los alumnos a lo largo de toda la 
carrera y que, frente a una situación y contexto diverso, entra en crisis. Estas prácticas 
ponen así en cuestión los discursos y normalizaciones relativas al desarrollo individual, 
que desde una perspectiva política mantiene criterios de enseñanza que producen y 
reproducen lo convencional, impidiendo las transformaciones cognitivas, actitudinales y 
sociales necesarias para concebir que el problema complejo del hábitat de los sectores 
de escasos recursos forma parte del horizonte socio-cultural de los futuros arquitectos, y 
que demanda para su constitución, de un proceso profundo de apropiación cultural por 
parte de los alumnos. Por esta razón la estrategia elegida implica un desafío pedagógico, 
en la medida en que con ella se pretende crear esa diferencia y provocar el 
cuestionamiento de lo preexistente(Vigotsky, 1988), en un proceso de apropiación 
recíproca pesar de las “resistencias” o “conflictos” que pudieran generarse en dicha 
apropiación. 

Bajo este marco, la versatilidad de las categorías vigostkianas permiten su aplicación a 
un dominio de gran heterogeneidad al procurar un proceso de creación de un espacio 
interior y no sólo del traspaso de un contenido del exterior al interior. (En términos de 
Vigotsky, una reconstrucción interna de una operación interna). Enfrentar un fenómeno 
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“Fue una experiencia increíble. Fue un sacudón 

darme cuenta que casi yéndome de la facultad 
conocí la problemática de las familias que no 
tienen nada, solo dignidad. Pase  años  tratando 
de aprender a hacer casas y edificios caros, sin 
saber que en esta problemática es necesario 
formarnos para trabajar con otros para resolver 
problemas, no solamente diseñar y construir 
casas" 

“Me mocionó mucho ver que algo que proyecté en la  
facultad se estaba haciendo realidad e iba a ayudar a 
una familia que lo necesitaba.”(Oportunidad de 
aportar a la resolución concreta de problemas) 

 
“Quise trabajarlo desde el gobierno, para ver cómo 
era   la intervención como agente estatal. “ 
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tan complejo y singular, nuevo respecto de problemas que no les son familiares a los 
estudiantes, sin esquemas conceptuales ni de acción incorporados que les permitan 
operar en consecuencia, plantea la necesidad de lograr que los estudiantes no solo tengan 
el dominio 
sino que se apropien de esos procesos productores y reproductores de conocimientos 
(Wertsch, 1988). 

El hábitat social constituye un eje problemático, y por tal razón los modos y los 
instrumentos para su abordaje tiene que estar a la altura de las circunstancias para, real y 
concretamente, producir el aprendizaje. Las cuestiones jurídicas, económicas, 
institucionales, socio/políticas, ambientales, arquitectónicas etc. condicionan, por sus 
características por cuanto operan en la totalidad. 

El desafío es proponer una estrategia pedagógica que permita lidiar con la temática y su 
complejidad, en el contexto de la carrera en general y de la materia en particular. En ella 
no es una cuestión menor el análisis y consideración de los conocimientos previos, las 
preexistencias de los alumnos y los componentes idiosincráticos, ya que éstos 
condicionan la interpretación y comprensión del fenómeno con el que en este tipo de 
asignaturas se trabaja. Por ello es fundamental lograr en los alumnos una apertura, una 
suerte de ruptura que genere una perspectiva real para que construyan nuevos 
esquemas que faciliten su aprendizaje. Los contrastes de los conocimientos previos con 
situaciones reales vivenciadas personalmente ayudan en la generación de estas 
aperturas. 
 

Opiniones sobre los contenidos impartidos y la interacción con actores sociales 
propiciada 

La voz de los estudiantes 
GDVP. FAU UNNE 

La voz de los estudiantes 
PSH FAU UCC 

La voz de los 
estudiantes PPA 
FAU UNC 

“Nos resultó sumamente importantes los contenidos 
teóricos, ya que nos permitieron aprovechar el 
contacto directo con los problemas del barrio en 
particular. Y con los distintos  actores que participan  
y los que deberían participar” 

 
“En esta materia he aprendido muchas cosas, 
afianzando conocimientos de una forma distinta a la 
que estamos acostumbrados en la facultad.” 

 
“Me parece muy importante que en la facultad de 
Arquitectura desarrollemos y nos formemos en este 
tema , ya que como futuros Arquitectos debemos 
involucrarnos y tener conocimiento de cómo aportar 
a la transformación de este flagelo  latinoamericano” 

 
“Me gusto que nos dieran de cómo encarar y 
estructurar nuestro trabajo. No dictar clase como 
profesor – alumno sino que las clases fueron dadas 
como debates ida y vuelta , donde los aportes de 
cada uno tenían igual peso, eran mas bien charlas 
con los profesores donde siempre me sentí libre de 
plasmar  mis  posturas.  Agradezco  los  debates sobre 
temas que yo no había tratado en otras materias”  

“Es una cátedra muy importante para la formación 
de un estudiante, enseñan cosas y te presentan 
herramientas que en ningún lado lo podés 
encontrar.”(Nuevos contenidos y herramientas) 

 
“Abre mucho la mente y te permite aportar 
conocimientos de los cuatro años de formación de la 
carrera para mejorar la vida de las 
personas.”(Apertura a nuevos conocimientos y 
percepción de la realidad. Articulación de  
contenidos y saberes) 

 
“Una materia concreta que permite hacer el vínculo 
entre conocimientos teóricos y 
prácticos.”(Articulación teórico-práctica) 

“La importancia que nos enseñó la cátedra es que 
dos tercios de la población está teniendo 
problemas de hábitat, las condiciones en que 
viven, y que solamente un tercio es el que contrata 
arquitecto. Pero esos dos tercios son de los que 
más lleno está la ciudad, el país,   y que nosotros 
estamos teniendo muchas falencias y que es muy 
importante y urgente trabajar ahí.” 

 
“Estaría bueno que dure un poquito más la  
materia, que fuera anual. Llega un momento 
cuando se acelera el proceso de realizar informes, 
por ahí no van de la mano los tiempos con lo que 
se hace en el territorio, en el barrio.” 

 
“Elegí la materia porque trabajaban en ámbitos 
fuera de lo común de lo que solemos trabajar en la 
facultad, ampliaban la forma de mirar a nuestro 
alrededor y te hacen ver la realidad.” 

 
“Fue muy enriquecedor desde los teóricos. Fue 
poco el tiempo para hacer el informe, 
elrelevamiento. No nos daban los tiempos al tener 
que coordinar con los actores políticos del barrio.” 

  “Yo aprendí mucho de ellos. Yo quise hace un 
aporte, pero recibí más de ellos que ellos de mí. 
Agradecidos con la cátedra que realmente creo 
que es una cátedra que va a humanizar y va a ser 
el quiebre de la Facultad 
de Arquitectura.” 
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El andamiaje pedagógico propiciado fue fundamental, no solo el provisto por los docentes 
sino también fue singularmente significativo el proveniente de los habitantes de los 
asentamientos y delos actores gubernamentales o civiles, ya que aportaron en la 
construcción de espacios de discusión crítica, reflexiva y recíproca de conocimiento. 

Se aprecia en este contexto cómo el aprendizaje implica un cambio en las formas de 
comprensión del fenómeno de parte de los alumnos. Cómo se van apropiando de una 
realidad socio-cultural que no les es familiar, pero en la que pueden interactuar 
articulando, pensamiento, afectividad y acción (Baquero, 2002) 

En la raíz de la elección de esta estrategia pedagógica, permanece siempre la convicción 
que lo experiencial, el hacer en la experiencia, facilita un aprendizaje singular; no se trata 
de la mera incorporación de trabajo empírico, el alumno interviene en la producción de 
conocimiento científico. La proyección de la obtención de este producto lo coloca en una 
capitalización de habilidades, en un dominio, que le permiten afrontar compromisos 
laborales reales, desarrollar competencias, transferir significativamente ese conocimiento, 
a futuro. Además, al docente le permite observar cómo vincular ese conocimiento con su 
actividad. 

Se complementa lo expuesto con el trabajo en grupos. Esta dinámica es importante 
desde la perspectiva de la participación activa, el diálogo, el compartir y reflexionar sobre 
la experiencia y la validez del conocimiento obtenido. Allí activamente y en forma situada 
se negocian los nuevos significados adquiridos(Diaz Barriga, 2003). 

Así, a medida que se desarrolla la estrategia pedagógica, el estudiante gradualmente 
incorpora datos de la realidad que modifican su apreciación del contexto de desarrollo 
profesional. Esta realidad, escenario de intervención, es la que permitirá dimensionar los 
procesos necesarios para el cambio social, otorgándole el verdadero sentido a la 
materialidad dentro de un conjunto de procesos y dimensiones, donde la arquitectura es 
una parte necesaria pero no suficiente. 
 
Se intenta introducir al alumno en un nuevo contexto social aún inexplorado, 
pretendiendo ampliar la mirada sobre el campo profesional. Esto le exige salir del rol 
tradicional del arquitecto para acompañar procesos socio-habitacionales, descentrándose 
del rol de diseñador, constructor, autor. Todos los esfuerzos en la enseñanza se vuelcan 
a descubrir los procesos del hábitat que trascienden al objeto arquitectónico, y que a su 
vez lo vinculan con lo social, lo ambiental, lo económico y otras transversalidades. 
 
Los presupuestos epistemológicos constructivistas derivados del pensamiento de Lev 
Vygotsky y Jean Piaget sobre los que se sustenta la estrategia pedagógica presentada, 
consideran que al sujeto no como un mero receptor de contenidos, proporcionados por el 
docente, sino alguien activo, participativo, integrado en una situación real , en un contexto 
socio-cultural, se apropia del conocimiento, lo transforma, se transforma y transforma el 
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entorno de inserción, logrando el así -y sólo así- un aprendizaje significativo y duradero, 
capaz de reconvertir los perfiles profesionales históricamente consagrados en el campo 
arquitectónico. 
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“CONSTRUINDO CIDADE(S), FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO: 

planejamento, e procesos comunitários de implantação das ZEIS (Zonas 
Especiais de Interesse Social) em Campina Grande- PB.” 

Maria Jackeline Feitosa CARVALHO (1), Vandriely Rafaely GOMES (2); Isaías 
Ferreira de LIMA (3); Mariana ANDRADE (4) 

 
(1) Universidad Estadual da Paraíba (DCS), Observatório das Metrópoles (Núcleo PB), Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre o Urbano (GEUR)  
(2) Universidad Estadual da Paraíba (DCS), Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Urbano (GEUR)  
(3) Universidad Estadual da Paraíba (DG), Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Urbano(GEUR)  
(4) Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Urbano (GEUR)  
 
EIXO C: A Produção Social de Habitat na Área Educacional, Social e Institucional. 
 
 
RESUMEN: La presente propuesta tiene como objetivo socializar la acción extensionista que tiene 
como objetivo contribuir a calificar la participación de líderes comunitarios populares en la 
intervención y discusión de las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) en Campina Grande (PB) 
con el fin de promover la participación directa de 19 Comunidades en las etapas de planificación e 
implementación de ZEIS. University Extension ha trabajado con Organizaciones Vecinales, a través 
de UCES (Unión Comunitaria de Equipos Sociales) y SAB (Sociedades Amigas de la Vecindad). 
Dado que la participación social se ha caracterizado como baja, tanto en relación con el control social 
de las organizaciones y el movimiento y las decisiones que pueden favorecer la inclusión socio-
territorial de la población de bajos ingresos, la expansión del acceso y la permanencia a la vivienda, al 
suelo. y servicios urbanos. De ahí la importancia de subsidiar la participación y el trabajo de diferentes 
actores en el desarrollo urbano y los problemas de la ciudad. La propuesta de socialización tiene 
como Metodología para señalar en la articulación e intercambio de experiencias entre comunidades y 
diferentes procesos participativos, la experimentación de prácticas organizacionales en sus lugares 
de residencia, la realidad de la vida en las periferias, los desafíos en el derecho a la ciudad. y las 
estrategias organizacionales practicadas por las comunidades. Relatando la conquista de las 
comunidades ZEIS y la lucha por el Derecho a la Ciudad. Entre los resultados alcanzados, 
destacamos: 1. Fortalecimiento de la sociedad civil organizada y sus redes para el debate público y la 
participación en la formulación e implementación de políticas urbanas locales; 2. Inserción 
universitaria en el diálogo con los movimientos sociales de la vivienda y los derechos de la ciudad en 
Campina Grande; 3. Contribución a la protección de los derechos de las comunidades pobres contra 
los impactos negativos resultantes de la segregación urbana; 4. Fortalecimiento de la capacidad 
organizativa de las comunidades ZEIS en Campina Grande. Es desde esta perspectiva que 
dialogamos con la concepción del Derecho a la Ciudad, entendiendo como el derecho a la tierra 
urbana, la vivienda, el saneamiento ambiental, la infraestructura urbana, el transporte y los servicios 
públicos, el trabajo y el ocio, para las generaciones presentes y futuras (BRASIL, 2001). Existe un 
proceso que ha institucionalizado e impulsado la posibilidad de democratizar el suelo urbano y 
combatir la desigualdad sociourbana, a fin de consolidar la organización de las zonas más 
empobrecidas de la ciudad. De ahí la importancia de subsidiar la participación y el trabajo de 
diferentes actores en el desarrollo urbano y los problemas de la ciudad. 
 
Palabras Clave: Ciudad; Zeis; Derechos; Participación; Extensión 
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RESUMO: A presente proposta visa socializar ação Extensionista que tem por objetivo contribuir para 
qualificar a participação das lideranças comunitárias populares na para intervirem na discussão e 
proposição das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) em Campina Grande (PB) de maneira a 
promover a participação direta de 19 Comunidades nas etapas de planejamento e implantação das 
ZEIS. A Extensão universitária tem trabalhado junto às Organizações de Bairros, através da UCES 
(União Comunitária de Equipes Sociais) e das SAB’s (Sociedades Amigas de Bairros). Uma vez que a 
participação social tem sido caracterizada como reduzida, tanto em relação ao controle social das 
organizações e movimento como das decisões que possam vir a favorecer a inclusão socioterritorial 
da população de baixa renda, a ampliação do acesso e permanência à moradia, ao solo e aos 
serviços urbanos. Daí a importância em subsidiar a participação e o trabalho de diferentes atores 
sobre o desenvolvimento urbano e as questões da cidade. A proposta a ser socializada tem como 
Metodologia apontar na articulação e troca de experiências entre as comunidades e de diferentes 
processos participativos, a experimentação de práticas de organização sobre seus locais de moradia, 
a realidade de vida nas periferias, os desafios no do direito à cidade e as estratégias de organização 
praticadas pelas comunidades. Relacionando a conquista das comunidades ZEIS e a luta pelo Direito 
à Cidade. Dentre os resultados alcançados, destacamos: 1. Fortalecimento da sociedade civil 
organizada e suas redes para o debate público e participação na formulação e implementação de 
políticas urbanas locais; 2. Inserção da universidade na interlocução com os movimentos sociais de 
direitos à moradia e à cidade em Campina Grande; 3. Contribuição à proteção dos direitos das 
comunidades pobres contra os impactos negativos resultantes da segregação urbana; 4. Reforço da 
capacidade organizacional das comunidades ZEIS em Campina Grande. É nesta perspectiva 
dialogamos com a concepção do Direito à Cidade, entendendo como direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 2001). Há um processo o qual 
institucionalizou e impulsionou a possibilidade de democratizar o solo urbano e combater a 
desigualdade sóciourbanísticas, de maneira a consolidar a organização das áreas mais empobrecidas 
da cidade. Daí a importância em subsidiar a participação e o trabalho de diferentes atores sobre o 
desenvolvimento urbano e as questões da cidade. 

Palavras – Chave: Cidade; Zeis; Direitos; Participação; Extensão. 
 
 
SUMMARY:ThisproposalaimstosocializeExtensionistactionthataimstocontributetoqualifytheparticipatio
nof popular community leaders in the intervention and discussion nofthe Special Zones of Social 
Interest (ZEIS) in Campina Grande (PB) in order to promote the direct participation of 19 Communities 
in the planning and implementations tages of ZEIS. University Extension has worked with 
Neighborhood Organizations, through UCES (Community Union of Social Teams) and SAB's 
(Neighborhood Friendly Societies). Since social participation has been characterized as low, both in 
relation to the social control of organizations and movement and decisions that may favor the socio-
territorial inclusion the low-income population, the expansion of access and permanence to housing, to 
the soil. and urban services. Hence the importance of subsidizing the participation and work of 
differentactorsonur band evelopment and city issues. The proposal to be socialized has as 
Methodology to point out in the articulation and exchange of experiences between communities and 
different participatory processes, the experimentation of organization al practices on their places of 
residence, the reality of life in the peripheries, the challenges in therightto the city. and the 
Organization al strategies practiced by the communities. Relating the conquest of ZEIS communities 
and the struggle for the Right to the City. Among the results achieved, wehighlight: 1. Strengthening of 
organized civil society and its networks for public debate and participation in the formulation and 
implementation of local urban policies; 2. University insertion in the dialogue with the social 
movements of housing and city rights in Campina Grande; 3. 
Contributiontotheprotectionoftherightsofpoorcommunitiesagainstthenegativeimpactsresultingfromurban
segregation; 4. Strengthening the organization al capacity of ZEIS communities in Campina Grande. It 
is in this perspective that we dialogue with the conception of the Right to the City, understanding as 
the right tour ban l and, housing, environmental sanitation, urban infrastructure, transportation and 
public services, work and leisure, for present and future generations (BRAZIL, 2001). There is a 
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process which has institutionalized and boos ted the possibility of democratizing urban  land and 
combating socio-urban inequality, in 
ordertoconsolidatetheorganizationofthemostimpoverishedareasofthecity. Hence the importance of 
subsidizing the participation and work of different actor sonurbandevelopment and city issues.  
Keywords: City; Zeis; Rights; Participation; Extension. 
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“CONSTRUINDO CIDADE(S), FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO: 

planejamento, e procesos comunitários de implantação das ZEIS (Zonas 
Especiais de Interesse Social) em Campina Grande- PB.” 

Maria Jackeline Feitosa CARVALHO, Vandriely Rafaely GOMES; Isaías Ferreira de 
LIMA; Mariana ANDRADE 

 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O presente Artigo visa socializar experiênciade Ação Extensionista que tem 

trabalhado no sentido de fortalecer a inserção da universidade no processo participativo e 
efetivamente democrático que articule a troca de experiências entre comunidades que têm 
pautado a busca pelo direito à cidade, de maneira que a Extensão caracteriza-se por uma 
proposição que tem  buscado cat capacitar e qualificaras lideranças das Zonas Especiais de 
Interesse Social( ZEIS) em Campina Grande /PB. Desse modo, se coloca na construção do 
avanço de políticas públicas que possam vir a potencializar a reforma urbana, a autonomia, 
a capacidade de mobilização e intervenção de diferentes atores sociais populares em uma 
diálogo mais próximo com a universidade como mediadora de saberes e práticas inovadoras 
com a sociedade. 

A partir do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) é difundido o instrumento jurídico 
das ZEIS como um direito fundamental de combate ao padrão de urbanização excludente 
reproduzido nas cidades brasileiras, posto que os assentamentos precários refletem a forma 
desigual como as cidades brasileiras se urbanizaram, de maneira rápida e, quase sempre, 
entre omissões  e ações autoritárias e verticalizadas. Tais processos caracterizando um 
modelo de cidades onde “ as ideias estão fora do lugar, e o lugar fora das ideias”(Maricato, 
2001) , dissociando assim a moradia como um direito à cidade. Estes assentamentos e seus 
moradores, no contexto da financeirização e mercantilização das cidades, têm se tornado, 
cada vez mais, vulneráveis a remoções e despossessões, visto que há uma guerra dos 
lugares (Rolnik, 2014), ampliando o desafio de garantir o direito à cidade para todos 
(Léfebvre, 2001). Nesse sentido, as ZEIS se tornaram um importante instrumento para a 
proteção: Nesse sentido: 

(...) as ZEIS passam a ser priorizadas enquanto um importante instrumento urbanístico-
regulatório, incluído no zoneamento da cidade, que incide sobre assentamentos precários 
ou áreas para a produção de novas moradias para segmentos de baixa renda, 
comparâmetros urbanísticos específicos que devam, por um lado, facilitar a implementação 
de projetos de regularização urbanística e fundiária e de habitação de interesse social e, por 
outro, inviabilizar os empreendimentos imobiliários de grande porte voltados para outros 
grupos de renda.”( MORAES ; AZEVÊDO,2017) 

Ou seja, sendo a cidade um campo de disputa, a questão fundiária e distributiva da 
terra torna-se fundamental para entendermos o porquê de uma parte da população tender a 
resolver a crise da moradia, que vem acompanhada de tantas outras, fora do mercado 
imobiliário formal. Esse entendimento tem a ver como se deu a produção do ambiente 
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construído no Brasil e o papel do Estado na produção do espaço urbano (Castells, 2009) 
onde, tantas vezes, a lei e o direito à propriedade ignoram silenciosamente a existência e 
exigência de sua função social (Maricato, 2016). 

Há uma dualidade que denota, de um lado, a organização patrimonial de um sistema 
tradicional, retrógrado, pobre e baseado nas relações pessoais dominação e lealdade e, de 
outro, um sistema capitalista industrial, fundado na impessoalidade das relações 
interpessoais que irá exprimir o abismo no mundo urbano brasileiro(Zaluar & Alvito, 2006; 
Da Matta, 1986).O que caracteriza um conflito entre os que precisam da cidade para viver e 
os que dela extraem lucro com sua produção e reprodução. Em um contexto de crise de 
investimentos na habitação popular, essa Extensão tem uma relevância social, pois visa 
fortalecer a atuação dos movimentos de luta pela moradia em Campina Grande, pela 
qualificação de lideranças e comunidades. Ao fomentar a incidência popular sobre os 
mecanismos e processos de implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, 
ampliando o acesso à terra e moradia para para as classes populares. 

Imagem 1: A universidade em busca do fortalecimento das ZEIS. 

 
Fonte: Projeto de Extensão Construindo Cidade(s), 2019. 
Por essa perspectiva, a ação extensionista se encontra vinculada à área: Direitos 

Humanos (organizações populares) e tem por objetivo impulsionar a concepção do Direito à 
Cidade, entendendo o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer enquanto 
direito a uma cidade inclusiva. Importante entender que as ZEIS são instrumento jurídico 
que fundamentam o combate ao padrão de urbanização excludente reproduzido nas cidades 
brasileiras, visto que as ZEIS refletem a forma desigual como as cidades brasileira se 
urbanizaram, de maneira rápida e, quase sempre, sem nenhum planejamento, dissociando 
assim as ZEIS como um direito à cidade. 

2. CIDADE(S), ZEIS E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: um diálogo em curso. 

De acordo com Rolnik (1998) as ZEIS têm os seguintes objetivos: a) permitir a 
inclusão de parcelas da população que foram marginalizadas na cidade; b) permitir a 
introdução de serviços e infraestrutura urbana nos locais onde eles não chegavam, 
melhorando a condição de vida da população; c) regular o conjunto do mercado de terras 
urbanas, pois com a redução das diferenças de qualidade entre os diferentes padrões de 
ocupação, reduz-se também as diferenças de preço entre as terras; d) introduzir 
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mecanismos de participação direta dos moradores no processo de definição dos 
investimentos públicos em urbanização para consolidar os assentamentos; e) aumentar a 
arrecadação do município, visando que as áreas que são regularizadas passam a pagar 
impostos e taxas como o caso do IPTU, o que não acontece nas favelas; e por fim, f) 
aumentar a oferta de terras para o mercado urbano de baixa renda. (ROLNIK apud 
DANTAS, 2015). Como bem demonstra imagem 2 a seguir:  

Imagem2: ZEIS Pedregal (1979) - Registro fotográfico da própria comunidade. 

 
Fonte: Projeto de Extensão Construindo Cidade(s), 2019. 

Em termos locais, a Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campina 
Grande (PMCG/ SEPLAN,2008) definiu os seguintes critérios para uma área se tornar ZEIS 
no Município: “1. a área ter uso predominantemente habitacional; 2. abrigar população 
predominantemente de baixa renda; 3. Apresentar precariedade de infraestrutura urbana 
e/ou de infraestrutura de suas habitações;4. deve ter existência, em suas imediações, de 
imóveis vazios, inutilizados ou subutilizados capazes de abrigar a população a ser relocada 
após reurbanização e redução do adensamento da área”. Os critérios das ZEIS em Campina 
Grande consideram o que está previsto no Plano Diretor do Município (Lei Complementar nº 
003, de 09 de outubro de 2006), que as tipificou em ZEIS I e ZEIS II: 
ZEIS 1: São áreas públicas e particulares ocupadas por assentamentos precários de 
população de baixa renda na Macrozona Urbana, podendo o Poder Público promover a 
regularização fundiária e urbanística, com implantação de equipamentos públicos, inclusive 
de recreação de lazer, comércio e serviços de caráter local; II. ZEIS 2- São áreas nas quais 
o solo urbano encontra-se não edificado, subutilizado ou não utilizado, localizado na 
Macrozona Urbana, consideras pelo Poder Público como prioritárias para iniciativas 
atinentes à implantação de programas habitacionais para população de baixa renda.  

Em 2009, foram instituídas dezenove (19) assentamentos precários, destes 
dezessete (17) regulamentadas2°. A saber: 01 ZEIS Califon / Estação Velha ; 02 ZEIS 
Catingueira / Riacho do Bodocongó – Bairro das Cidades; 03 ZEIS Ocupação Macaíba / 
Ocupação Novo Horizonte; 04 ZEIS Ocupação Santa Cruz; 05 ZEIS Ocupação do Alto 
Branco; 06 ZEIS Ocupação do Pelourinho; 07 ZEIS Ocupação Verdejante ; 08 ZEIS 
Ocupação Brotos; 09 ZEIS Três Irmãs; 10 ZEIS Vila de Santa Cruz ;11 ZEIS Novo Cruzeiro ; 
12 ZEIS Catolé de Zé Ferreira 13 ZEIS Jardim Europa; 14 ZEIS Ocupação Ramadinha II; 15 
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ZEIS Pedregal ;16 ZEIS Jeremias 17 ZEI S Nossa Senhora Aparecida ; 18 ZEIS Beira Rio ; 
19 ZEIS Ocupação Jardim Tavares.  

Visando pensar sobre indagações, tais como: Como as pessoas vivem a 
cidade?Qual a importância em lutar por uma cidade justa? A cidade é espaço de 
debate?Como os interesses se mobilizam na cidade?Que tipos de cidade acionam os 
populares?  A cidade é para todos ou para apenas uma parte dela? o Projeto de Extensão 
tem buscado trabalhar discussões relacionadas à temáticas do direito à cidade, Movimentos 
sociais urbanos no Brasil e a Reforma Urbana’ .Conforme imagens a seguir: 

Imagens3;4; 5;6: Material de mobilização e Oficina. 

 

 
Fonte: Projeto de Extensão Construindo Cidade(s), 2019. 
Há assim uma importância em subsidiar a participação e o trabalho de diferentes 

atores sobre o desenvolvimento urbano e as questões da cidade. A ação extensionista tem 
tentado contribuir para qualificação das 19 Comunidades presentes no Fórum Municipal das 
ZEIS1:. 
Criado em dezembro de 2017 e sob a Coordenação da Secretaria Municipal de 
Planejamento;  o Fórum  ZEIS  conta com a participação da UCES( União Campinenese de  

                                                
1Fórum este o qual participamos enquanto Representação da UEPB e do GEUR. 
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de Equipes Sociais) e lideranças comunitárias das ZEIS.De acordo com a referida lei 
municipal , são atribuições do Fórum promover debates, encontros e seminários de 
capacitação sobre temas relacionados à regularização de ZEIS; articular, junto aos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, nos diversos níveis de governo, a solução das questões 
pertinentes a essas zonas; analisar as solicitações de criação de novas ZEIS e divulgar, 
acompanhar e fiscalizar o funcionamento do processo de regularização delas; promover a 
articulação entre sociedade civil e poderes públicos em prol dessas áreas; acompanhar 
tramitação de processos legislativos referentes a elas e as negociações necessárias à 
captação de recursos; representar os interesses das ZEIS nos conselhos municipais e 
estaduais e definir a distribuição dos recursos disponíveis entre as Zonas existentes. […]..2 

De tal modo que a Extensão, ao establecer uma mediação com o Fórum ZEIS, tem 
se colocado enquanto meio de reforço do direito à moradia na cidade, ao fortalecer a 
sociedade civil organizada e suas redes para o debate público e participação na 
implementação das ZEIS. Tais mediações são imprescindíveis em um contexto Cabe 
observar que, localmente, tem se destacado a interferência dos empreendedores privados 
do espaço urbano, pois, os terrenos onde estão localizadas as ocupações são muitos 
visados por empresas privadas que, sutilmente, projetam a partir das melhorias realizadas 
nessas áreas intervir de diferente maneira, via mercado, para retirada da população 
originária desses territórios. Sabemos que toda mercadoria, possui seu valor de uso e seu 
valor de troca, e com os terrenos não é diferente. Como situa Harvey, citado por 
Santos(2017), a moradia é uma mercadoria especial. Visto que,  
1° a moradia e o solo urbano não podem ser transportadas como as outras mercadorias. Ou 
seja, uma moradia ou um terreno na cidade estão em uma localização específica porque 
são bens imóveis, não transportáveis, como camisas, geladeiras e sapatos. Essa localização 
específica e imóvel confere ao seu proprietário um monopólio sobre o uso da moradia ou do 
solo urbano nessa localização, pois somente ele tem essa propriedade nesse espaço 
geográfico (já que não é possível dois objetos ocuparem o mesmo ponto no espaço). 2° a 
moradia e o solo urbano, […], são mercadorias imprescindíveis para a vida de todas as 
pessoas na cidade, são bens necessários para a nossa reprodução social. 3° a moradia e o 
solo urbano mudam de proprietários relativamente com pouca frequência, já que são bens 
que possuem longa vida, são relativamente permanentes, […]. 4° os agentes individuais 
têm, em uma economia capitalista, um duplo interesse na propriedade da moradia e do solo 
urbano, simultaneamente como valor de uso atual e futuro (usando essa propriedade ao 
longo do tempo) e como valor de troca potencial ou atual (podendo vendê-la agora ou no 
futuro). 5° a venda e a troca das moradias e do solo urbano no mercado ocorrem em um 
momento específico do tempo, com o desembolso de uma grande quantidade de dinheiro, 
mas seu uso se estende por um longo período de tempo. (HARVEY Apud SANTOS, 2017)  

Visando transformar tal realidade as Oficinas da Extensão têm tido por objetivo 
fortalecer o direito à moradia em Campina Grande, de maneira a promover a participação de 
19 Comunidades no processo decisório de planejamento e implantação das ZEIS 
localmente. 

 
                                                
2Cf: http://campinagrande.pb.gov.br/prefeitura-cria-forum-das-zeis-para-acompanhamento-
das-zonas-de-interesse-social-de-campina-grande/ 
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Imagem 7: Refletir para melhor intervir nas ZEIS 

 
Fonte: Projeto de Extensão Construindo Cidade(s), 2019. 
 A discussão sobre os movimentos sociais urbanos mobilizou o movimento 

comunitário organizada para o debate público sobre as ZEIS., a luta pelo solo urbano,  a 
reforma urbana e a democratização de acesso à terra urbana enquanto possibilidades de 
tentar fazer cumprir a função social da cidade e, portanto, da dimensão da cidade real( a 
cidade autoconstruída e vivida todos os dias).  

A Extensão tem ainda subsidiado a participação e o trabalho de diferentes atores 
sobre o desenvolvimento urbano e as questões da cidade ao que tange a inserção da 
universidade nas comunidades ZEIS, quanto ao processo participativo que articula a troca 
de experiências entre os grupos que trabalham com o direito à cidade. Além de qualificar as 
lideranças e comunitário, a Oficina contribuiu para o avanço das políticas públicas que 
potencializem a reforma urbana, a autonomia, a capacidade de mobilização e de 
intervenção propositiva dos atores sociais populares e da universidade como mediadora de 
saberes e práticas inovadoras do diálogo propositivo com as comunidades. 

A ação Extensionista vem incidindo assim sobre a possibilidade de fortalecer as 
organizações da sociedade civil e o engajamento público sobre o público–alvo da referida 
Extensão (Comunidades, UCES e Graduandos da UEPB). Tal fortalecimento se dará pela   
demonstração de apoio à capacidade organizacional das comunidades ZEIS e através da 
disseminação de informações qualificadas nas atividades a serem desenvolvidas, 
comorientações sobre o direito à moradia e à cidade.Dada a importancia em destacar a 
reflexão de Maricato (2001) segundo a qual “a maior parte da população que buscava 
moradias nas cidades o mercado não se abriu. O acesso das classes médias e altas foi 
priorizado”. Ou seja: 
As chamadas tragédias urbanas brasileira- enchentes, desmoronamentos, poluição dos 
recursos hídricos, poluição do ar, impermeabilização da superfície do solo, desmatamento, 
congestionamento habitacional, reincidência de epidemias, violência e etc 
(MARICATO,2001). 

Desse modo, a proposta Extensionista tem fortalecido localmente a inserção da 
universidade no processo participativo e efetivamente democrático que articule a troca de 
experiências entre os grupos que trabalham com o direito à cidade, capacite e qualifique as 
lideranças e comunitários de maneira a contribuir para o avanço das políticas públicas que 
potencializem a reforma urbana, a autonomia, a capacidade de mobilização e de 
intervenção propositiva dos atores sociais populares e da universidade como mediadora de 
saberes e práticas inovadoras do diálogo propositivo com a sociedade. 
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comunitário organizada para o debate público sobre as ZEIS., a luta pelo solo urbano,  a 
reforma urbana e a democratização de acesso à terra urbana enquanto possibilidades de 
tentar fazer cumprir a função social da cidade e, portanto, da dimensão da cidade real( a 
cidade autoconstruída e vivida todos os dias).  

A Extensão tem ainda subsidiado a participação e o trabalho de diferentes atores 
sobre o desenvolvimento urbano e as questões da cidade ao que tange a inserção da 
universidade nas comunidades ZEIS, quanto ao processo participativo que articula a troca 
de experiências entre os grupos que trabalham com o direito à cidade. Além de qualificar as 
lideranças e comunitário, a Oficina contribuiu para o avanço das políticas públicas que 
potencializem a reforma urbana, a autonomia, a capacidade de mobilização e de 
intervenção propositiva dos atores sociais populares e da universidade como mediadora de 
saberes e práticas inovadoras do diálogo propositivo com as comunidades. 

A ação Extensionista vem incidindo assim sobre a possibilidade de fortalecer as 
organizações da sociedade civil e o engajamento público sobre o público–alvo da referida 
Extensão (Comunidades, UCES e Graduandos da UEPB). Tal fortalecimento se dará pela   
demonstração de apoio à capacidade organizacional das comunidades ZEIS e através da 
disseminação de informações qualificadas nas atividades a serem desenvolvidas, 
comorientações sobre o direito à moradia e à cidade.Dada a importancia em destacar a 
reflexão de Maricato (2001) segundo a qual “a maior parte da população que buscava 
moradias nas cidades o mercado não se abriu. O acesso das classes médias e altas foi 
priorizado”. Ou seja: 
As chamadas tragédias urbanas brasileira- enchentes, desmoronamentos, poluição dos 
recursos hídricos, poluição do ar, impermeabilização da superfície do solo, desmatamento, 
congestionamento habitacional, reincidência de epidemias, violência e etc 
(MARICATO,2001). 

Desse modo, a proposta Extensionista tem fortalecido localmente a inserção da 
universidade no processo participativo e efetivamente democrático que articule a troca de 
experiências entre os grupos que trabalham com o direito à cidade, capacite e qualifique as 
lideranças e comunitários de maneira a contribuir para o avanço das políticas públicas que 
potencializem a reforma urbana, a autonomia, a capacidade de mobilização e de 
intervenção propositiva dos atores sociais populares e da universidade como mediadora de 
saberes e práticas inovadoras do diálogo propositivo com a sociedade. 
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De tal modo, como afirma (VILLAÇA,1998) “é necessário abrir possibilidades para a 
inserção desses seguimentos sociais intimamente relacionados a condições econômicas 
frágeis ao mercado imobiliário”, pois são seguimentos repletos de desigualdades 
socioeconômicas de caráter material e simbólica, pois cada comunidade tem uma história 
particular em um determinado território, território esse que resultado de uma escolha 
imposta pela classe de maior poder econômico que escolheu os melhores lugares da 
cidade.  

Em um contexto de crise de investimentos na habitação popular, a Extensão tem 
uma relevância social, pois visa fortalecer a atuação dos movimentos de luta pela moradia 
em Campina Grande, pela qualificação de lideranças e comunidades. Ao fomentar a 
incidência popular sobre os mecanismos e processos de implementação dos instrumentos 
do Estatuto da Cidade, ampliando o acesso à terra e moradia para os grupos pobres e 
vulneráveis..; A relevância dessa Extensão também incidirá sobre a possibilidade de 
fortalecer as organizações da sociedade civil e o engajamento público . Seja sobre o 
público–alvo da referida Extensão o Fórum ZEIS que conta com a participação da UCES e 
lideranças comunitárias das ZEIS, ou através do apoio à capacidade organizacional das 
comunidades ZEIS; ao possibilitar informações qualificadas nas atividades a serem 
desenvolvidas, com orientações sobre o direito à moradia e à cidade. 

Imagem 8: Quilificar a participação na busca pelo direito à cidade 

 
Fonte: Projeto de Extensão Construindo Cidade(s), 2019. 
 
Dada a importância em subsidiar a participação e o trabalho de diferentes atores 

sobre o desenvolvimento urbano e as questões da cidade, espera-se como resultados a 
serem alcançados com a Extensão ora desenvolvida:o :fortalecimento da sociedade civil 
organizada e suas redes para o debate público e participação na formulação e 
implementação de políticas urbanas locais;a inserção da universidade na interlocução com 
os movimentos sociais de direitos à moradia e à cidade em Campina Grande; a contribuição 
à proteção dos direitos das comunidades pobres contra os impactos negativos resultantes 
da segregação urbana e;por último, o reforço da capacidade organizacional das 
comunidades ZEIS em Campina Grande, quanto à avaliação e o cumprimento das ZEIS. 
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3. CONSIDERAÇÕES 
 
É preciso entender que há um processo em curso que advém a partir da Constituição 

de 1988e a Lei Federal 10.257/2001 – o Estatuto da Cidade o qual institucionalizou e 
impulsionou a possibilidade de democratizar o solo urbano e combater a desigualdade 
sociourbanísticas, de maneira a consolidar a organização das áreas mais empobrecidas da 
cidade– conquistas essas de uma luta dos movimentos sociais urbanos pelo direito à 
cidade. Nesse contexto, a participação dos diversos representantes de segmentos da 
sociedade organizada na concepção das ZEIS é uma iniciativa importante no modo de 
elaboração das políticas públicas municipais e de democratização do solo urbano. Visto que 
a participação da comunidade passa a ser exigida a nível dos movimentos sociais como 
uma prática do planejamento urbano participativo enquanto instrumento de direito humano 
posto através do direito à moradia.Enquanto elementos de aprendizagem e formação 
(teórica e prática), a ação extensionista segue trabalhando com as lideranças e 
representantes de organizações comunitárias, a partir da exposição do que fazem, da 
demonstração do poder de organização das comunidades.Pois, para explicar o momento 
presente é muito importante recuperara a historicidade desse processo. Assim, é necessário 
entendermos de onde estamos partindo e de onde viemos; entender as contradições do 
Brasil para dialogar sobre o urbano hoje. 
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Extensão Universitária: o Habitar como Direito Humano. O caso do Mercado de 

Flores da Vila Alpina e da Praça Alcides Franco de Lima. São Paulo. Brasil 
Profº Me. Luís Felipe Xavier (1) 

 
(1)Universidade São Caetano do Sul – USCS/Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo 

Eixo C: La producción social del Habitat en el área educacional, social e institucional 

 
Resumo: A presente pesquisa objetiva tratar o Habitar nas cidades como Direito 
Humano, entendendo que o bem viver extrapola os limites do morar, como objeto de 
uma pesquisa, diagnóstico e proposição formulados como Extensão Universitária na 
Universidade São Marcos no ano de 2007 e 2008, em parceria com o Sebrae-SP, 
subprefeitura da Vila Prudente e os floristas impactados pelo projeto, com vistas a 
recuperar os parâmetros educacionais, de lazer, esporte, educação, cultura, formação 
social e de geração de trabalho e renda, elaborados em uma intervenção de um 
espaço público e institucional – a Praça Alcides Franco de Lima e o Mercado de Flores 
da Vila Alpina. São Paulo. Brasil.  
A partir da análise da realidade concreta de floristas, que vendiam o seu produto de 
forma precária na Praça Alcides Franco de Lima, defronte ao Cemitério São Pedro, na 
Vila Alpina - em barracos construídos com restos de madeira e de construção –, 
observamos como o padrão de desenvolvimento que produz subdesenvolvimento 
limita a muitos a usufruir das benesses da modernidade, diminuindo as trocas de 
experiências, o convívio e o leque de oportunidades de trabalho e renda, na medida 
em que o padrão de construção precária deles mediava de forma negativa as relações 
de troca e venda – reduzindo a renda das famílias. 
Observar como a leitura dos contextos reais que revelam situações de insegurança 
jurídica (como a ocupação dos floristas na praça a mais de dez anos, que estavam sob 
ameaça de reintegração de posse), comum a outras situações de ocupação, e OUVIR 
a demanda, podem apontar caminhos para a formulação de ações, programas 
pedagógicos de curso, programas de Extensão Universitária, projetos e políticas 
públicas que visem o BEM COMUM, impactando positivamente a vida das pessoas, 
que passarão a ter outras formas de apropriação dos espaços públicos, onde a 
mistura de classes seja o melhor ganho social do convívio. 
Observamos que o protagonismo da ação, quando parte de uma situação territorial de 
vulnerabilidade social, urbana, econômica e ambiental, evidencia não só os processos 
sociais que o originaram bem como os processos que sustentam sua manutenção (de 
segregação), que quase sempre são obscurecidos frente à tantas distrações que nos 
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são colocadas pelos meios de comunicação, para que se reduzam as percepções, 
compreensões e discussões sobre os caminhos possíveis para enfrentar a superação 
das desigualdades sociais, urbanas, econômicas e territoriais. 
A pesquisa se desenvolverá a partir das lições apreendidas no processo de Extensão 
Universitária, da análise do cruzamento das ações e políticas públicas que objetivaram 
a concepção de projeto do Mercado de Flores e da Praça Alcides Franco de Lima (em 
Permacultura e Bioconstrução) e do caminho possível a ser trilhado na implementação 
do processo pedagógico de projeto e de execução em: Extensão Universitária a 
diferentes cursos; disciplinas de graduação e de pós-graduação; de residência em 
canteiro de obras; na utilização e manutenção do equipamento, para superarmos este 
padrão de modernidade limitada onde os recursos materiais, minerais e empresas 
públicas, têm que ser encarados como Direito Humano, para garantir planos, serviços 
e políticas públicas. 
 
Palavras-chave: segregação; desigualdades; espaços públicos; Permacultura; direitos 
humanos. 
 
Resumen: Esta investigación apunta a tratar la vivienda en las ciudades como un 
derecho humano, entendiendo que el “buen vivir” va más allá de los límites de la 
habitación, como el objeto de una investigación, diagnóstico y propuesta formulada 
como Extensión Universitaria en la Universidade São Marcos en 2007 y 2008, en 
asociación con SEBRAE-SP, la subprefectura de Vila Prudente y los floristas 
afectados por el proyecto, con el objetivo de recuperar los parámetros educativos, de 
ocio, deportivos, educativos, culturales, de formación social y de generación de 
empleo e ingresos, elaborados en una intervención de espacio público e institucional: 
la plaza Alcides Franco de Lima y el mercado de flores de la Vila Alpina. São Paulo. 
Brasil. 
Del análisis de la realidad concreta de los floristas, que vendían precariamente sus 
productos en la plaza Alcides Franco de Lima, frente al cementerio São Pedro en Vila 
Alpina, en chozas construidas con madera y restos de construcción, observamos cómo 
el modelo de desarrollo que produce el subdesarrollo limita a muchos a disfrutar de los 
beneficios de la modernidad, reduciendo el intercambio de experiencias, la convivencia 
y el rango de oportunidades de empleo e ingresos, ya que tus precarias chozas medía 
negativamente sus relaciones de intercambio y venta - reduciendo los ingresos de las 
familias. 
Observe cómo leer los contextos reales que revelan situaciones de inseguridad 
jurídica (como la ocupación de los floristas en la plaza durante más de diez años, que 
estuvieron bajo amenaza de recuperación), común a otras situaciones de ocupación, y 
ESCUCHAR la demanda puede señalar formas para la formulación de acciones, 
programas pedagógicos, programas de Extensión Universitaria, proyectos y políticas 
públicas que tengan como objetivo el BIEN COMÚN, impactando positivamente en las 
vidas de las personas, que tendrán otras formas de apropiación de espacios públicos, 
donde la mezcla de las clases es el mejor beneficio social de la convivencia. 
Observamos que el protagonismo de la acción, cuando comienza de una situación 
territorial de vulnerabilidad social, urbana, económica y ambiental, evidencia no solo 
los procesos sociales que la originaron, sino también los procesos que sustentan su 
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mantenimiento (segregación), que casi siempre están ocultos ante tantas distracciones 
que nos ponen los medios de comunicación, para reducir percepciones, 
entendimientos y discusiones sobre las posibles formas de enfrentar la superación de 
las desigualdades sociales, urbanas, económicas y territoriales. 
La investigación se desarrollará a partir de las lecciones aprendidas en el proceso de 
Extensión Universitaria, a partir del análisis de la intersección de acciones y políticas 
públicas que apuntaron al diseño del Mercado de las Flores y la Plaza Alcides Franco 
de Lima (en Permacultura y Bioconstrucción) e de la posibilidad de seguimiento en la 
implementación del proceso pedagógico de proyecto y ejecución en: Extensión 
Universitaria a diferentes cursos; asignaturas de grado y posgrado; de residencia en 
una obra; en el uso y mantenimiento de los equipos, para superar este modelo de 
modernidad limitada en el que los recursos materiales, los minerales y las empresas 
públicas deben considerarse derechos humanos, para garantizar planes, servicios y 
políticas públicas. 
Palabras clave: segregación; desigualdades espacios públicos; Permacultura; 
derechos humanos. 
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Extensão Universitária: o Habitar como Direito Humano. O caso do Mercado de 
Flores da Vila Alpina e da Praça Alcides Franco de Lima. São Paulo. Brasil 

 
Profº Me. Luís Felipe Xavier 

 
O trabalho aborda uma intervenção proposta de Extensão Universitária, que foi 
iniciada pelo Grupo1 do Escritório Modelo da Universidade São Marcos, no segundo 
semestre de 2007 e primeiro semestre de 2008,que partiu de uma ação 
multidimensional e da discussão de uma equipe multidisciplinar, com o propósito de 
evitar uma reintegração de posse de Floristas - situados em uma Praça Alcides Franco 
de Lima.  
A ação foi elaborada a partir da discussão colegiada do grupo com:técnicos do 
Escritório Regional do Sebrae – Capital Leste (Patrícia Bega Arcaro e Joaquim Batista 
Xavier Filho), através do diagnóstico da situação e expectativa das floristas, que 
formulou um plano de negócios; servidores da Secretaria de Obras da Subprefeitura 
da Vila Prudente, que reportaram os problemas vivenciados na Praça e no Cemitério 
São Pedro; floristas que ocupavam o espaço da Praça Alcides Franco de Lima, que 
expuseram as dificuldades vivenciadas na comercialização de flores bem como sua 
situação de insegurança jurídica (de ocupação em área institucional); alguns usuários 
da praça, presentes nas vistorias que a equipe foi no local; munícipes que estavam 
velando parentes e amigos no velório do Cemitério São Pedro, em duas ocasiões em 
que fizemos a visita com a equipe do SEBRAE-SP. 
 
Nas vistorias que fizemos no local e no diagnóstico elaborado de forma coletiva, a 
partir da situação concreta ouvida e discutida com os envolvidos no processo, 
observamos que a situação de vulnerabilidade social, econômica e jurídica das 
floristas (nas bancas existentes na praça) estava circunscrita em uma dimensão maior 
(territorial, urbana, econômica, social e ambiental), na medida em que quaisquer 
proposições que envolvessem a resolução da situação das floristas impactaria na 
situação da Praça Alcides Franco de Lima, situada defronte ao Cemitério São Pedro. 
Resolvemos ampliar o debate e discussão sobre as questões que poderiam também 
ser tratadas na Praça Alcides Franco de Lima, para além da situação da ocupação das 
floristas. 
Nos pautamos (de início) em alguns problemas existentes relativos às bancas de 
flores (existentes e precárias), reportados por técnicos da Subprefeitura da Vila 
Prudente,floristas e pela Patrícia Bega Arcaro (do SEBRAE-SP), conforme segue: 
barracas na calçada impedindo passagem; barracas de vendas de flores construídos 
com restos de materiais; tamanhos diferenciados das bancas e materiais afugentam 

                                                             
1 Grupo do Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo constituído por Luis Felipe 
Xavier (Prof. Orientador); Patrícia Grampa (aluna responsável pelo Escritório Modelo); Maria 
AlejandraBruschi; Caroline Pereira; Alexandre Barbosa; João Algusto Silva David; Gabriele 
Galvani.O professor e arquiteto paisagista Leonardo Loyola ajudou a fazer uma leitura dos 
estratos arbóreos existentes no local.O trabalho foi trazido à Instituição, através do convênio 
conquistado pela Profª Helena Degreas, celebrado entre a Universidade São Marcos e a 
Prefeitura de São Paulo. 
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os clientes; localização das barracas impedem a visualização da praça e inibem seu 
uso; falta de lugar apropriado para disposição de resíduos; venda limitada de flores 
devido à precariedade do espaço; produtos de revenda de outras floriculturas devido 
ao espaço precário; sem ponto de água e esgoto para preparo/ manipulação de outros 
produtos e arranjos de flores; existência de somente um ponto de água para dez 
barracas; sem ponto de esgoto nas barracas; sem ponto de energia nas barraca – 
venda limitada ao período diurno; vendedores se valem dos sanitários do cemitério 
para as necessidades básicas; noção dos vendedores a respeito da insolação forte no 
período da tarde, caso a frente da barraca se inverta para o outro lado da rua; 
produtos limitados de venda das bancas, face aoinapropriada espaço de 
acondicionamento, manejo, exposição e de venda. 
Ouvimos também os problemas reportados pelos técnicos da Subprefeitura da Vila 
Prudente na Praça Alcides Franco de Lima, conforme segue: barreira visual das 
bancas impedindo vista do bairro a quem da Av. Francisco Falconi olha; praça com 
caminhos definidos mas com mau estado de conservação – pouco uso; existência de 
moradores de rua situados abaixo da contenção de pedra marroada; desnível  de 80 
cm entre a calçada da Av. Francisco Falconi à praça; circulação transversal a praça 
irregular e com “caminhos” quebrados; extratos arbóreos e gramas em mau estado de 
conservação; iluminação deficiente; fluxo de veículos intenso no perímetro da praça; 
utilização privada da praça com colocação de cavalos por moradores; sem 
equipamentos para atividades de desportos e lazer; pouca variedade de árvores 
frutíferas; estacionamento de veículos no perímetro das ruas Caetano Pimentel do 
Vabo e Av. José da Nóbrega Botelho, de forma inapropriada, oferecendo risco de 
acidentes. 
A partir da discussão dos contextos da praça e das bancas existentes, estabelecemos 
algumas diretrizes para pautar o partido de intervenção no local em 2007. De pronto 
identificamos que seria necessário pensar na importância que o local teria como 
referência no bairro como parte da memória na região, se fosse encarado de forma 
conjunta entre os entes federativos (município, Estado e União), moradores e usuários 
envolvidos no processo. Esta percepção se deu pela constatação da ausência de 
espaços institucionais e de áreas verdes no território de análise, considerando uma 
abrangência de 1000 m que, se bem trabalhados, poderiam resgatar o valor dos 
espaços públicos para todos os moradores e usuários do local e do entorno. 
Procuramos estabelecer alguns pontos chaves que valorizassem a intervenção como 
resposta aos anseios dos envolvidos – as floristas, os técnicos responsáveis pelo uso, 
manutenção e operação da praça e usuários que observamos e ouvimos no local. Os 
problemas relatados e identificados no local serviram como subsídio para a proposta, 
funcionando como um “diagnóstico médico” – base fundamental para adotarmos um 
projeto que se “encaixasse” no local e sanasse as “enfermidades” relatadas - 
construído e constituído de “baixo para cima” de forma colaborativa. 
Fizemos um treinamento com o SEBRAE-SP (de gerenciamento de negócios) e 
entrevistamos as floristas (pela Universidade São Marcos). Conversamos com os 
técnicos da Subprefeitura da Vila Prudente  (responsável por obras e pela manutenção 
dos espaços públicos) fizemos um diagnóstico sugerindo a execução de box 
padronizados de alvenaria, para que não houvesse competição entre eles, porque 
entendemos que a situação vulnerável que eles se encontravam seria melhor 
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trabalhada se partíssemos de uma ação compartilhada e colaborativa –em forma de 
cooperativa. 
A proposta inicial discutida entre a Subprefeitura da Vila Prudente, SEBRAE-SP, 
Universidade São Marcos (através do Escritório Modelo) e Floristas para as bancas e 
praça consistiu em: aproveitamento do recuo do cemitério à Av. Francisco Falconi para 
disposição das bancas; disposição de 10 bancas de flores (funcionamento de 24 h) 
entre os acessos principais do cemitério, com as “costas” virada para o cemitério, e 
duas lanchonetes nas esquinas do acesso (estas não foram executadas, em comum 
acordo com as floristas e os técnicos da prefeitura, para não concorrer com a 
lanchonete do cemitério); disposição de um telefone público no acesso ao cemitério; 
proposta de novo Lay-out da praça contendo pista de Skate; colocação de Ilha central 
– no atual sarjetão da avenida – para parada de veículos nas bancas; manter 
visibilidade do cemitério através das bancas: manutenção de cerca da divisa e 
disposição dos produtos das bancas com concentração maior nas laterais; 
aproveitamento do espaço existente entre as árvores e divisa (aprox. 2.00 m) com 
incorporação das árvores na cobertura das bancas; extensão da cobertura ao 
alinhamento da continuação da rua, sobrepondo à calçada, para proteção das bancas 
da insolação do poente aumentando a área coberta para passagem e atendimento aos 
clientes; recuo do sarjetão ao meio-fio de 3.00 m para estacionamento (breve) de 
veículos, bem como espaço para carga e descarga de produtos para as bancas; 
sinalização para estacionamento com período máximo de 15 min. para as bancas; 
possibilidade de interligação dos pontos de esgoto das bancas - verificar interligação 
dos padrões (tipo e localização) de instalação elétrica para as bancas; existência de 
rede de eletrificação e iluminação pública sobre a área de intervenção das bancas - 
verificar com a empresa de eletrificação a solicitação da mudança dos postes (dois) e 
da rede; após a execução do novo alinhamento com proteção dos postes através da 
colocação das guias; verificar programa e espaço “conceitual” idealizado pelo 
SEBRAE para as bancas para venda e manipulação dos produtos (espaço necessário 
para manipulação, venda e estoque); pesquisar espaços e equipamentos 
multifuncionais para a praça; compatibilizar acesso às bancas com percurso de 
pedestres, ciclistas e veículos; levantar com os envolvidos “qual é a política de gestão 
de resíduos para a praça e o bairro?”; verificar como incorporar novos pontos de luz 
da praça à estrutura existente de iluminação pública. 
A Subprefeitura da Vila Prudente (em 2007) estava com uma ação de Reintegração de 
Posse para executar junto às floristas, pela ocupação de parte da área da Praça 
Alcides Franco de Lima. Na vistoria ao local observamos que na frente ao Cemitério 
São Pedro, entre os acessos de entrada e saída do cemitério, havia uma área pública 
passível de ocupação por “cessão de direitos”, resolvendo a questão jurídica e 
fundiária das floristas, onde pudéssemos desenvolver um projeto. Conversamos com o 
subprefeito sobre a possibilidade de formalizar a ação de regularização da posse das 
floristas, dado o tempo de uso do local, alocando-as no terreno público do cemitério, 
entre os acessos do mesmo. 
Do outro lado da Av. Francisco Falconi, defronte ao cemitério e na praça, onde 
estavam situados os “barracos” das floristas (onde ocorria a venda de flores), 
acumulava muito lixo e havia insuficiência de iluminação pública. As pessoas 
acabavam evitando passar pelo local, o que dificultava a comercialização dos produtos 
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das floristas. Por trás dos “barracos” tem um desnível na praça de cerca de oitenta 
centímetros, que era muito ermo e com pouca iluminação sujeito a problemas de toda 
ordem de violência e de segurança.  
A proposta de projeto do Mercado de Flores neste local liberaria a vista da praça e 
permitiria abrir a vista às áreas verdes do cemitério. A separação entre as bancas 
poderiam funcionar como paredes divisórias para servir de suporte às prateleiras de 
exposição aos produtos, com uma faixa de iluminação zenital para: que as pessoas 
pudessem ver a cor natural das flores (e se sentirem atraídas pelos produtos); 
melhorar a iluminação; melhorar as condições de salubridade do local.Na divisa 
proposta do Mercado de Flores com cemitério optamos por fazer um vidro para não 
tirar vista da área verde do cemitério, melhorando a iluminação do local e as condições 
de ambiência para o manejo dos produtos pelas floristas. O espaço se tornou bem 
iluminado e ventilado - agradável tanto para pessoa que ia trabalhar não também para 
pessoa que fosse comprar os produtos.  
Sobre a localização a situação pretendida (e executada) foi mais adequada e funcional 
para os usuários do cemitério (e transeuntes do local) bem como para as floristas, pois 
o Mercado de Flores ficou no percurso de acesso ao cemitério e localizado em uma 
avenida de grande movimentação – o que dá maior visibilidade ao local. 

Para aumentar a comercialização dos produtos das floristas e auxiliar no uso e 
manutenção do espaço, propusemos fazer uma área de parada (de embarque e 
desembarque), de carga e descarga de veículos para as floristas (com sinalização), 
situada entre os acessos do cemitério, na Av. Francisco Falconi. O pessoal do 
SEBRAE fez um trabalho bastante interessante de criação de uma marca comum para 
as floristas - um padrão que as identifica como uma cooperativa.Esta marca acabou 
potencializando a venda do produto deles, em relação ao tempo anterior, quando 
situados em barracos situados na praça. 

As floristas ficaram orgulhosas na forma como elas passaram a ser recebidas pelos 
usuários do cemitério, dos transeuntes do local e seus clientes, notadamente pela 
mudança na infraestrutura e espaço que agora eles conseguem receber uma gama de 
produtos em quantidade e qualidade maiores. As floristas fizeram um treinamento no 
SEBRAE-SP e, posteriormente à implantação do projeto, elas conseguem atender a 
uma parcela de público maior e mais exigente - eles não só atendem agora aos 
públicos que saem do cemitério, mas também o público do bairro como um todo. Isso 
acabou impulsionando a geração de trabalho e renda deles para outras datas 
comemorativas do ano, que antes ficava restrita ao “Dia das Mães”. Parte do 
treinamento que as floristas receberam pelo SEBRAE-SP objetivou a melhora na 
qualidade dos produtos comercializados, com um arranjo diferenciado e um trabalho 
bastante intenso e gratificante. 

Defronte à área do cemitério observamos um potencial paisagístico bastante grande e 
muito pouco aproveitado, principalmente quando observamos as famílias velando os 
seus parentes e/ou amigos no cemitério. Notamos que há pouca área livre disponível 
para as pessoas espairecerem um pouco e relaxarem face a um momento tão frágil de 
lidar com este momento de transição – que é a morte. Do outro lado da Av. Francisco 
Falconi a Praça Alcides Franco de Lima propicia uma vista muito bonita e muito pouco 
aproveitada. 
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Nas diretrizes elaborada sem 2007 propusemos qualificar a praça, com espaços que 
propiciavam o uso mais intenso e melhor direcionado para as pessoas que estavam na 
área do cemitério (que iam velar os seus); as que passavam pelo local; as que 
residiam no entorno e na região, que não têm opções de espaços públicos onde 
pudessem usufruir com atividades diversas. O espaço da praça tem acesso deficiente 
e não é muito demarcado, e pode ser caracterizado por apenas uma grande área 
gramada com um playground muito pequeno - sem potencial de uso. 

O espaço da praça foi pensado para atenuar as angústias das pessoas que vão velar 
os seus no cemitério e para os moradores da região que não têm uma opção de 
espaço de uso público qualificado. Para o usuário do cemitério é possível criar um 
alento para lidar com a morte em um espaço que é pura celebração de vida – com 
atividades diversas de Educação, Esporte, Lazer, Cultura, Saúde e Formação Social.O 
programa visa dotar a área de espaços diversos que propiciem atividades ao ar livre 
ou cobertas e que abarquem a diversidade que encontramos na cidade – de idade, 
gênero, raça ou classe social. Espaços que permitem que mais de 750 pessoas o 
utilizem simultaneamente, no ensaio que fizemos de uso (de lotação) do espaço 
simultâneo que pode ocorrer diariamente, mudando a apropriação da praça em 
diferentes períodos, durante a semana e nos fins de semana. 

Foram propostos os seguintes espaços na reforma da praça: auditório ao ar livre com 
pergolado em uma praça que chamamos de “contos e prosas”, que permite que sejam 
feitas apresentações e propicia uma excelente vista do pôr do sol; outro espaço 
denominado “praça das esculturas”,  com paisagismo seco, que pode ser uma praça 
para exposição e onde pode ocorrer a oficina durante a semana com pessoas que 
moram no bairro ou no entorno bem como de outros lugares na cidade – o que 
favorece a troca entre intelectuais orgânicos2 ; sanitários voltados para a Av. Francisco 
Falconi e próximo das pistas de skate; rua interna, onde pode ocorrer uma feira-livre, 
tanto durante a semana quanto de fim de semana,impulsionado todas as atividades 
que já ocorrem no território e, principalmente, não ocorrem por ausência de espaços 
adequados;percurso para caminhadas no perímetro, onde as pessoas podem fazer 
caminhada no local, além de caminhos dois caminhos adicionais que “cruzam” a 
praça, interligando os usos; espaços de uso infantil combinado com outras faixas 
etárias, onde é possível levar as crianças para brincar com uso simultâneo de 
atividades para adultos e idosos;duas áreas de academias ao ar livre nas duas 
esquinas superiores, com o intuito de criar dois marcos referenciais e de encontro no 
local; uma “praça de alimentação”  com mesas na cota em nível com o acesso ao 
cemitério, que pode servir para montagem de barracas de alimentação (em uma feira 
livre); duas quadras de piso permeável com mais duas áreas de tabela para basquete 
junto a mais uma área de futebol society (em grama); um jardim sensorial, para 
trabalhar com os sentidos visando atender uma parcela da sociedade que tem alguma 
necessidade especial e que comumente lhe é negada o ingresso espaços públicos; 
próximo de uma área de ponto de táxi há mesas onde os taxistas podem 
confraternizar (brincar e “bater um dominó”);há uma quadra de bocha, com cobertura 
proposta em Bambu;uma estrutura pavilionar que chamamos de “área de 

                                                             
2(GRAMSCI, 1999, p.189). 
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competição”,com medidas oficiais de área de competição, que podem ser usadas para 
outros fins (dança de roda,dança de salão, capoeira, atividades físicas); ao lado da 
área de competição tem mais um foco mais esportivo –com uma parede de escalada 
(onde é possível fazer escalada e ofertar cursos de cordeiro)e equipamentos de 
academia ao arlivre; próximo dessa área, nas cotas mais baixas da praça por motivo 
de diminuição do impacto acústico, há espaço para duas modalidades de skate  - uma 
pista pensada e desenhada para um grupo da região; um relógio de sol; ao longo da 
entorno dessa praça, integrando todos os usos, foi proposta uma pista de caminhada, 
onde é possível estabelecer uma percurso de cerca de 750 m por toda a praça. 

Toda a praça é dotada (na proposta) de rota acessível para o cadeirante e pessoas 
com mobilidade reduzida usufruírem dos usos, ainda que o contexto atual apresente 
declividades baixas e médias. Há vagas previstas de veículos (carros e motos) no 
entorno e diferentes áreas para vagas de bicicletas no entorno e um bicicletário 
próximo da área infantil. Há dois pontos de paradas de ônibus – na Av, Francisco 
Falconi (defronte ao cemitério) e na Av. José de Nóbrega Botelho – para facilitar o 
acesso ao local por transporte público. Foi prevista a redução da velocidade no fluxo 
de veículos em todo perímetro (vias) da praça, através de:  faixa e lombo-faixa no 
início e fim das ruas; plantando árvores no meio da rua que podem ter a irrigação 
ampliada através de um trabalho de drenagem em “espinha de peixe” na rua Caetano 
Pimentel do Vabo; pavimentação rústica, com material de demolição e semipermeável  
- material que gera ruído ao passar. Dessa forma trabalhamos com reaproveitamento 
de material aliando a um recurso sonoro, para reduzir a velocidade do veículo 
(intuitivamente) pois a velocidade dos veículos tende a diminuir através do aumento do 
nível de vibração gerado no trânsito do veículo. Ao reduzir a velocidade no percurso as 
pessoas tendem a olhar a VIDA que está acontecendo na praça, ressignificando o 
trajeto feito – geralmente de mobilidade pendular – que pode induzir a apropriação do 
local em uma das atividades que podem ocorrer na praça. 

Conseguimos em tempo (antes do curso da Universidade São Marcos ser extinto) 
entregar e finalizar o projeto das bancas (Mercado de Flores)3. O projeto da praça se 
restringiu ao plano de massas e diagnóstico do local, pois acabou o ano letivo e a 
turma envolvida no projeto saiu do Escritório Modelo. Parte do trabalho foi executado 
(Mercado de Flores), e a outra parte (da praça), aguarda uma reorientação pública 
pois ofertará ações a muitas famílias que carecem de local de entretenimento que 
extrapolam os limites do habitar. 

A partir do diagnóstico e do OUVIR (as necessidades dos envolvidos na ação) 
desenvolvemos o projeto da parte da do Mercado de Flores e conversamos 
brevemente sobre algumas atividades que poderiam ser feitas na praça. Em 2016 
resolvi retomar o projeto, dada a oportunidade de ver uma proposta de abrangência 
multidimensional que vise o BEM COMUM ficar parada. Retomando as anotações e 
lições apreendidas no processo de projeto,foi proposto o aumento do alcance da ação 

                                                             
3 Ver reportagem “De ambulantes a empresários” in ALVES, T. R.; CRIPPA, L.. De ambulantes a 
empresários. Revista Conexão - SEBRAE/SP ANO IV – NO 20 – junho/julho 2009. , p.32 - 33, 
2009. 
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institucional para além da solução da insegurança jurídica das floristas, resolvida em 
projeto em 2007 e concluída em abril de 2009.  

A continuidade do processo de projeto e de obra da Praça Alcides Franco de Lima (em 
2016) se pautou em um espaço concebido nos princípios da Permacultura, 
Bioconstrução e Agricultura Sintrópica, construído com materiais reciclados, 
retrabalhados, reutilizáveis e materiais naturais (como madeira, terra e bambú), que 
pode servir de apoio a uma ação multidimensional de política pública cruzadas - de 
esporte, lazer, cultura, educação, geração de trabalho e renda, formação social, 
nutrição, saúde e segurança alimentar.  

A ideia nessa praça é fazer uma intervenção de baixo impacto ambiental, com 
materiais de reaproveitamento de outras obras - com material de demolição e resíduos 
de construção. Isso auxilia a formulação da política urbana de gestão de resíduos de 
construção e contribui com a discussão sobre formas de reaproveitamento de 
materiais e a consequente redução da disposição de resíduos em aterros. Através de 
ações de Educação Ambiental na concepção, construção, uso e manutenção da praça 
é possível criar ações transversais que qualifiquem ações de políticas públicas que 
encarem os resíduos como DIREITO HUMANO, dando outro direcionamento às 
funções públicas de interesse comum – como a gestão dos resíduos urbanos. 

Observamos que as necessidades do habitar vão muito além da casa, do apartamento 
(da moradia) e perpassam questões mais abrangentes que transitam em várias 
dimensões da esfera pública e privada – social, urbana, econômica e ambiental. A 
constituição e formatação de espaços públicos onde possamos ter um convívio maior, 
reduz os conflitos bem como os índices de pobreza e de risco social, pois permite que 
as pessoas possam fazer várias atividades e reconhecer a diferença – o outro. O 
espaço público por excelência permite que pessoas possam trocar informações que as 
forjam enquanto seres dotados de empatia. O espaço concebido pode agregar 
conhecimento e formação social, além das opções de entretenimento, para oferecer 
uma outra expectativa para uso do tempo de vida útil das pessoas. 

Todas as coberturas propostas são feitas com materiais naturais (como madeira e 
Bambu), em diferentes tecnologias e combinações. São de fácil apropriação pelas 
pessoas que o construírem facilitando o uso e manutenção, em caso de reposição. 

Nas áreas de canteiro junto às sarjetas e guias existentes (nos jardins) no perímetro 
da praça foram propostos jardins de chuva. Em toda a área verde foi previsto o plantio 
com a técnica de agricultura sintrópica4 e plantio com plantas alimentícias não-
convencionais5. Pretende-se, através do projeto paisagístico, aumentar o potencial de 
absorção de chuva e recarga no aquífero, retenção das águas pluviais e redução das 
ilhas de calor no local. Aproveitando o desnível criado entre as cotas da Av. Francisco 
Falconi e a rua interna proposta é possível trabalhar com o pessoal dos “hortelões 
urbanos”. Através no plantio, da poda e no manejo da área objetivamos que toda essa 
área verde seja concebida como um “canteiro vivo”, um espaço prático-pedagógico 
                                                             
4Agricultura Sintrópica é o termo utilizado por Ernst Götsch de uma agricultura que concilia 
produção agrícola e recuperação de áreas degradadas 
5O termo PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) foi definido por Valdely Ferreira 
Kinupp em 2008. 
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para fomento de cooperativas de paisagismo, como observamos no município de 
Santo André. Podemos criar espaços nestas áreas para o fomento de programas de 
Educação, Segurança Alimentar, Nutrição, aliados ao trabalho de paisagismo – no 
plantio, manejo e poda. 

No primeiro semestre de 2019, trouxe as questões formuladas do processo de projeto 
da Praça Alcides Franco de Lima e do Mercado de Flores da Vila Alpina em uma 
disciplina de terceiro semestre na Universidade São Caetano do Sul, de Sistemas 
Estruturais – Madeira, para trabalhar com os educandoss uma maior materialidade no 
Ensino, a partir da demanda concreta – de continuidade do processo de projeto. 

A dinâmica da disciplina consistiu na visita dos educandos a algumas áreas que 
tinham enfoque paisagístico, pedagógico e de abrangência territorial (do município de 
Santo André)e, por último, na área da Praça Alcides Franco de Lima (em São Paulo). 
O objetivo era aumentar a compreensão de todo o contexto que poderíamos trabalhar 
no processo de aprendizagem e de projeto.Primeiro visitamos o Parque Escola em 
Santo André, onde a premissa foi trabalhar somente com material de demolição em 
um espaço voltado para a Educação e Formação Ambiental -que trata sobre as áreas 
verdes. Depois visitamos o CESA João Ramalho6, onde fizemos uma caminhada com 
os educandos, para eles perceberem a apropriação e uso do espaço público e o 
quanto que a proposição de projeto pode contribuir na reorientação da vida, no 
aproveitamento do tempo de vida útil e no convívio das pessoas que usufruem do 
espaço. Por último fomos à Praça Alcides Franco de Lima para eles conhecerem o 
trabalho concluído do Mercado de Flores. Na visita em fevereiro de 2019, observamos 
a praça em seu estágio atual para os educandos observaremos visuais, acessos, 
entorno e o potencial paisagístico que um espaço como esse poderia agregar - de 
cultura pública -, com outros valores, hábitos e apropriações do espaço público para 
os transeuntes no local. 

Partimos do entendimento de que o acesso à um bem de USO COMUM, de caráter 
público, tem que ser valorizado e reafirmado como constituinte das funções básicas 
para que as pessoas se desenvolvam de forma plena. A Praça Alcides Franco de Lima 
é uma das poucas praças que observamos na cidade de São Paulo que não são 
cercadas e muradas. Se constituem, portanto, em patrimônios públicos de valor 
imensurável, como fragmentos de áreas verdes raros que encontramos, que podemos 
e devemos encarar como um DIREITO HUMANO. 

O habitar nas cidades se estende muito além da Habitação (do morar). Espaços 
públicos favorecem a mistura de classe, pois podem ser constituídos para viabilizar um 
convívio com pessoas diferentes (o outro, que não é inimigo). A cultura pública é 
fortalecida na medida em que pessoas possam se reconhecer, ao objetivarmos 
espaços que favoreçam a troca de informações e experiências ímpares que forjam a 
personalidade e envolvam a todos em um processo de empatia. 

                                                             
6CESA João Ramalho – Centro e Educação de Santo André João Ramalho: área voltada para 
Educação, Esporte, Lazer e Cultura que ofertava atividades complementares e 
extracurriculares, fundamentados em sua concepção original, pelo educador Anísio Teixeira. 
Ver XAVIER, 2014. 
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Um trabalho de Extensão Universitária7,ou uma ação concreta que é trabalhada dentro 
de uma grade curricular de um curso de formação, como esse pode trazer uma 
materialidade maior ao Ensino na forma que partimos de uma demanda real e 
mudamos o protagonismo da ação – de “baixo para cima”,a partir da coleta de 
“detalhes significativos8”. Temos, dentro dos planos pedagógicos de curso, ações pré-
estabelecidas entre as disciplinas e método de aprendizagem que são aplicados de 
forma gradual e linear na grade tradicional. Quando partimos de uma situação 
concreta, ao ouvir as pessoas diferentes e suas necessidades, aspirações desejos e 
vontades, mudamos a origem do pensar – a partir da apropriação do saber e do fazer. 
O processo de “ida ao local de vulnerabilidade”, onde a demanda se faz urgente,ouvir 
e observar os contextos, propicia uma maior apropriação dos problemas e das 
questões que podem ser trabalhadas em uma fundamentação teórica mais embasada 
e concreta (na realidade). 

Partindo da situação concreta, através da ação proposta de projeto, é possível ampliar 
o enfoque de utilização da área como residência de vários cursos da Universidade 
para que a instituição cumpra sua função social e dê uma materialidade maior ao 
ensino - aos educandos e educadores envolvidos. Esta materialidade dada ao 
processo pedagógico permite consolidar as bases do conhecimento pela tríade 
Ensino-Pesquisa-Extensão, além de aumentar a apropriação dos problemas e 
questões transversais ao processo de forma transdisciplinar. Desta forma a 
apropriação de conhecimento pelos educandos e educadores e apropriação e troca 
das pessoas que vão ser beneficiadas pela ação de Extensão Universitária aumenta a 
possibilidade de fazermos um trabalho que seja pontuado e forjado em coisa real – 
mais concreta. 

O Legado que fica para a cidade se dá na forma que o conhecimento é construído e 
constituído – a partir da fonte primária. Todas as questões trabalhadas bem como 
todos os problemas que tratamos no diagnóstico permitem que sejam formuladas as 
questões de conhecimento e projetos propositivos onde podemos vislumbrar uma 
cidade melhor apropriada. 

Através desta ação de ensino, pesquisa, extensão, projeto e de obra propusemos 
resgatar o valor dos espaços públicos (praça, parque), serviços públicos (Educação, 
Esporte, Lazer, Cultura e Saúde), dos recursos minerais (água, meio natural, etc.) e o 
habitar (que se estende ao local da moradia)  como Direito Humano - garantidos pela 
Constituição, e não aplicados pela cultura equivocada de drenagem dos recursos 
públicos ao sistema financeiro9, desfazimento do patrimônio público, redução do 
Estado e privatização dos espaços públicos que deveriam servir ao BEM COMUM, 
mas são expropriados a poucos. 

                                                             
7 Para o termo Extensão foram consideradas as “Diretrizes para as Políticas de Extensão da 
Educação Superior Brasileira”, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 
Superior, PROCESSO Nº: 23001.000134/2017-72, PARECER CNE/CES Nº: 608/2018, 
aprovado em 03/10/2018. 
8 CÂNDIDO, 2010, p.23. 
 
9Ver AVILA, 2018. 
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Pretendemos, pois, contrapor a cultura de um processo de re-colonização e entrega 
do patrimônio público, recursos minerais e ambientais. Ao se desfazer dos patrimônios 
públicos reduzem-se os recursos que seriam alocados na produção de infraestrutura, 
de serviços públicos (como Educação, Saúde, Cultura, Esporte, Lazer, etc.) e de 
subsídios que agiriam na redução das desigualdades sociais, econômicas e territoriais.  

O espaço institucional proposto abarca as dimensões sociais, urbanas, econômicas e 
ambientais e permite qualificar a ação de intelectuais orgânicos bem como de serviços 
e de políticas públicas (cruzadas e complementares), visando alterar os indicadores 
sociais, urbanos, econômicos e ambientais - do local e do entorno. Ações, projetos e 
programas que fortaleçam as relações afetivas, sociais e de gestão compartilhada 
auxiliam no forjamento de relações interpessoais, formação de cidadania e 
envolvimento – através da empatia. 

Quando esta sensibilização é construída e constituída de forma coletiva, a partir da 
situação de vulnerabilidade encontrada (social, urbana, econômica e ambiental), de 
forma que mudemos o protagonismo da ação – de baixo para cima – mudamos a 
forma de encarar os problemas bem como a constituição de soluções pré-concebidas. 
A partir de diferentes olhares e experiências - de forma interdisciplinar e 
transdisciplinar - podemos ter uma apropriação dos problemas de forma mais 
abrangente, de diferentes formas e interpretações,  que auxilia na formulação conjunta 
das questões de conhecimento a serem trabalhadas para a mudança nas formas de 
apropriação do tempo de vida útil das pessoas que serão impactadas com a ação. 

Observamos, através do relato de floristas e usuários do local, que após a implantação 
do Mercado de Flores (em Abril de 2019) houve a diminuição do preconceito (e 
rejeição à precariedade) para com as floristas, através da construção dos espaços 
propostos de venda constituídos a partir da necessidade e expectativa deles. 
Constamos que ampliou a aceitação das floristas frente ao público, aumentando a 
venda de seus produtos e, consequentemente, a renda - que diminuiu a situação de 
vulnerabilidade econômica delas. 

A celebração da vida que objetivamos na constituição deste espaço que a reforma da 
Praça Alcides Franco de Lima propicia se dá pelo entendimento de que a pobreza é 
multidimensional e o espaço público qualificado pode contribuir para a redução das 
desigualdades sócio territoriais. Ações e serviços encarados como DIREITO 
HUMANO, que visem o BEM COMUM, que não corroam o salário das pessoas de 
forma10(ao terem que pagar por um serviço que não é público – como Lazer, Esporte, 
Cultura e Educação), sobretudo àquelas que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social, aumenta a apropriação qualificada de um tempo de vida útil dos 
usuários e um BEM VIVER, através da valorização do espaço público que permita 
ampliar o leque de ações e de políticas públicas e gratuitas.  
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La Producción Social del Hábitat en los Sectores Educativos. Valoraciones y 
caminos didácticos 

 
Prof. Arq. Georgina Sandoval (1) 

 
(1)Grupo de Investigación, “Aprendizaje en el Hábitat Comunitario”. Departamento de Investigación para el 
Diseño, División de Ciencias y Artes para el Diseño; Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 

Eixo C: La producción social del hábitat en el área educativa, social e institucional. 

 

Resumen: Se trata de un ejercicio de valoración y reflexión sobre la práctica de enseñanza en el 
Taller de Diseño, mismo que desarrolla propuestas que tienen un origen en un requerimiento social 
que busca mejorar sus condiciones de vida. Así la Universidad hace una labor de vinculación con 
la Sociedad. Luego de esta practica esta reflexión tiene por objeto valorar la adecuación de los 
procesos de enseñanza aprendizaje y la relación que guarda con los cambios de la sociedad 
urbana,  
 
Palabras clave: Producción Social de Vivienda y Hábitat; Enseñanza situada; enseñanza 
colaborativa; aprendizaje basado en proyectos, integración de conocimientos 
 
Resumo:Trata-se de exercício de avaliação e reflexão sobre a prática docente na Oficina de 
Design, que desenvolve proposta que têm origem numa exigência social que via à melhoria  das 
suas condições de vida. Assim, a Universidade faz um trabalho de vinculação com a sociedade. 
Após essa prática, esta reflexão visa avaliar a adequação dos processos de ensino-aprendizagem 
e a relação que têm com as transformações da sociedade urbana.  
 
Palavras-chave: Produção Social da Habitação e do Habitat; Ensino situado; Ensino colaborativo; 
Aprendizagem baseada em projetos, integração de conhecimento.  
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La Producción Social del Hábitat en los Sectores Educativos. Valoraciones y 
caminos didácticos 

 
Prof. Arq. Georgina Sandoval  

 
 
Introducción  
La Universidad Autónoma Metropolitana tiene como funciones sustantivas 1. La Docencia 
2. La Investigación y 3. La Vinculación. La unidad Azcapotzalco de la UAM, imparte la 
Licenciatura en Arquitectura desde el año 1979. Desde el año 2016 se lleva a cabo la 
evaluación del Plan de Estudios; la última realizada por la ACREDITADORA NACIONAL 
DE PROGRAMAS DE ARQUITECTURA Y DISCIPLINAS DEL ESPACIO HABITABLE, 
AC. (ANPADEH) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. con una 
vigencia del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2023. Lo cual refiere a una universidad en 
constante preocupación por su actualización. 
Desde el Grupo de Investigación “Aprendizaje en el Hábitat Comunitario”, entendemos la 
labor docente para el Taller de Diseño, necesariamente vinculada. Es decir, al recibir 
requerimientos de solución urbano- arquitectónica de parte grupos sociales de origen 
popular y con carencias, se establecen vínculos con la sociedad, simplemente al 
colocarnos fuera de las aulas universitarias. Trabajar en los lugares de la organización 
permite comparar realidades (la de cada alumno con la propia de los habitantes); 
aprenderán problematizando; buscarán soluciones de manera participativa y se 
propondrán propuestas con la comunidad. Estas comunidades organizadas, reconocen un 
territorio que les da identidad y por el cual luchan para tener mejor calidad de vida en los 
espacios colectivos, así como en el espacio privados; son estos grupos, a partir de sus 
luchas, de su proceso de adecuación y transformación quienes deciden sobre su 
organización, participación, gestión y negociación; son estos los que llevan a cabo la 
Producción Social de Vivienda y Hábitat. Las Universidades tiene que ser capaces de 
formar a profesionales entrenados para atender los retos de la propia sociedad y 
particularmente de la Producción Social de Vivienda y el Hábitat. Pero este tema ni es 
nuevo ni en sí mismo es novedoso.  
 
Objetivo 
Lo novedoso es que las prácticas y metodologías gestadas durante muchos años a partir 
de vincular la universidad con Grupos Sociales (hoy también llamados Productores 
Sociales de Vivienda y Hábitat); son retomadas por la pedagogía, llamándoles 
“Aprendizaje situado”, “Aprendizaje colaborativo” “Aprendizaje Significativo” o “Integración 
de Conocimientos”; situación hoy reconocida, cuando el mundo es aún más complejo. Por 
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ello, el objetivo de esta reflexión es para valorar la adecuación y relación entre los 
procesos de enseñanza aprendizaje y los cambios de la sociedad urbana. 
 
 
Hipótesis 
Se trata de un ejercicio de valoración, luego de algunos años de realizar ejercicios de 
diseño urbano arquitectónicos vinculado a comunidades y formando a jóvenes futuros 
arquitectos. Se trata de reconocer elementos del proceso de enseñanza aprendizaje, los 
que marca la propia universidad, los que recomienda la UNESCO, los que reconocen los 
propios docentes y los que requieren los grupos sociales que buscan modificar sus 
condiciones socioespaciales, es decir, reflexionar la docencia en el Taller de Diseño que 
toma temas de requerimientos socioespaciales que plantean grupos sociales es habilitar a 
futuros arquitectos para la identificación de retos y soluciones de los Asentamientos 
Humanos. 
 
Planteamiento del problema 
Se llama a reconocer preocupaciones docentes en la enseñanza del Taller de Diseño 
Arquitectónico; el reconocimiento de un método o la adecuación de métodos de 
enseñanza aprendizaje; así como las condiciones que el entorno físico social tiene para 
con la propuesta de diseño. 
Por lo que es importante tener como referencia qué es lo que propone la institución, el 
contenido del Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura.  
De los objetivos genéricos del Plan de Estudio y una vez revisado los distintos troncos, 
destacan tres frases de orden pedagógico y que son comunes a los 4 troncos y una 
intención: 1) que aprenda conocimientos; 2) que desarrolle habilidades y 3) un desarrollo 
integral y sistemático (para el último tronco). 
Por lo tanto, se realiza el cuadro 1 que pretende identificar el método de trabajo para el 
diseño; cómo refleja las preocupaciones de la enseñanza aprendizaje y si orienta las 
propuestas. 
 
Cuadro 1. Plan de Estudios Arquitectura 20041 
Nivel Referencia de 

Método 
Énfasis para la 
enseñanza- 
aprendizaje 

Propuestas 
condicionadas 
por el entorno 

Bibliografía 
recomendada  

Tronco 
Básico 

    

Diseño Introducción a los “investigación -- DesignThinking.2 

 
1 División de Ciencias y Artes para el Diseño CyAD UAM-A: Plan y Programas de Estudio Arquitectura. Sesión 
348 el XXX Consejo Divisional, 3, 7 y 8 de diciembre de 2004. 
2 Método de innovación 
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DE PROGRAMAS DE ARQUITECTURA Y DISCIPLINAS DEL ESPACIO HABITABLE, 
AC. (ANPADEH) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. con una 
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labor docente para el Taller de Diseño, necesariamente vinculada. Es decir, al recibir 
requerimientos de solución urbano- arquitectónica de parte grupos sociales de origen 
popular y con carencias, se establecen vínculos con la sociedad, simplemente al 
colocarnos fuera de las aulas universitarias. Trabajar en los lugares de la organización 
permite comparar realidades (la de cada alumno con la propia de los habitantes); 
aprenderán problematizando; buscarán soluciones de manera participativa y se 
propondrán propuestas con la comunidad. Estas comunidades organizadas, reconocen un 
territorio que les da identidad y por el cual luchan para tener mejor calidad de vida en los 
espacios colectivos, así como en el espacio privados; son estos grupos, a partir de sus 
luchas, de su proceso de adecuación y transformación quienes deciden sobre su 
organización, participación, gestión y negociación; son estos los que llevan a cabo la 
Producción Social de Vivienda y Hábitat. Las Universidades tiene que ser capaces de 
formar a profesionales entrenados para atender los retos de la propia sociedad y 
particularmente de la Producción Social de Vivienda y el Hábitat. Pero este tema ni es 
nuevo ni en sí mismo es novedoso.  
 
Objetivo 
Lo novedoso es que las prácticas y metodologías gestadas durante muchos años a partir 
de vincular la universidad con Grupos Sociales (hoy también llamados Productores 
Sociales de Vivienda y Hábitat); son retomadas por la pedagogía, llamándoles 
“Aprendizaje situado”, “Aprendizaje colaborativo” “Aprendizaje Significativo” o “Integración 
de Conocimientos”; situación hoy reconocida, cuando el mundo es aún más complejo. Por 
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ello, el objetivo de esta reflexión es para valorar la adecuación y relación entre los 
procesos de enseñanza aprendizaje y los cambios de la sociedad urbana. 
 
 
Hipótesis 
Se trata de un ejercicio de valoración, luego de algunos años de realizar ejercicios de 
diseño urbano arquitectónicos vinculado a comunidades y formando a jóvenes futuros 
arquitectos. Se trata de reconocer elementos del proceso de enseñanza aprendizaje, los 
que marca la propia universidad, los que recomienda la UNESCO, los que reconocen los 
propios docentes y los que requieren los grupos sociales que buscan modificar sus 
condiciones socioespaciales, es decir, reflexionar la docencia en el Taller de Diseño que 
toma temas de requerimientos socioespaciales que plantean grupos sociales es habilitar a 
futuros arquitectos para la identificación de retos y soluciones de los Asentamientos 
Humanos. 
 
Planteamiento del problema 
Se llama a reconocer preocupaciones docentes en la enseñanza del Taller de Diseño 
Arquitectónico; el reconocimiento de un método o la adecuación de métodos de 
enseñanza aprendizaje; así como las condiciones que el entorno físico social tiene para 
con la propuesta de diseño. 
Por lo que es importante tener como referencia qué es lo que propone la institución, el 
contenido del Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura.  
De los objetivos genéricos del Plan de Estudio y una vez revisado los distintos troncos, 
destacan tres frases de orden pedagógico y que son comunes a los 4 troncos y una 
intención: 1) que aprenda conocimientos; 2) que desarrolle habilidades y 3) un desarrollo 
integral y sistemático (para el último tronco). 
Por lo tanto, se realiza el cuadro 1 que pretende identificar el método de trabajo para el 
diseño; cómo refleja las preocupaciones de la enseñanza aprendizaje y si orienta las 
propuestas. 
 
Cuadro 1. Plan de Estudios Arquitectura 20041 
Nivel Referencia de 

Método 
Énfasis para la 
enseñanza- 
aprendizaje 

Propuestas 
condicionadas 
por el entorno 

Bibliografía 
recomendada  

Tronco 
Básico 

    

Diseño Introducción a los “investigación -- DesignThinking.2 

 
1 División de Ciencias y Artes para el Diseño CyAD UAM-A: Plan y Programas de Estudio Arquitectura. Sesión 
348 el XXX Consejo Divisional, 3, 7 y 8 de diciembre de 2004. 
2 Método de innovación 



458

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
Arquitectónico 
I 

procedimientos 
de diseño. 

Documental” 
Solución 
conceptual 

Diseño 
Arquitectónico 
II 

Procedimiento de 
diseño 
arquitectónico, 
composición y 
manejo de 
alternativas 

Fundamentos de 
diseño + Solución 
conceptual 

Propuesta 
Urbano- 
Arquitectónica 

How to be more 
creative 

Diseño 
Arquitectónico 
III 

Proceso basado 
en el Modelo 
General del 
Proceso de 
Diseño (MGPD) 

Solución a 
problemas de 
complejidad 
media 

Solución a 
problemas 

Arquitectura 
Curso básico de 
Proyectos, 1999 

Diseño 
Arquitectónico 
IV 

Identificarse con 
el MGPD 

Criterios 
tecnológicos y 
ambientales 
integrados 

Solución Urbano 
Arquitectónica 

Arquitectura 
Curso básico de 
Proyectos, 1999 

Tronco 
Profesional  

    

Taller de 
Arquitectura 
1-A 

Seminario: 
elementos de 
análisis y 
estudios 
preliminares. 
Taller de 
ejercicios, 
planteamiento de 
diseño 
conceptual 
arquitectónico 
Enfrentar caso/ 
problema = 
Propuesta. 
Metodología de 
análisis y 
alcances del 
proyecto 

Diseño 
conceptual- 
arquitectónico 

Problema- 
Solución urbano 
Arquitectónica 

Chistopher A.: 
Leguaje de 
Patrones, 1980 
El Enfoque de 
sistemas en la 
programación 
arq. 1974.  
Introducción a la 
programación 
arquitectónica. 
1987 

Taller de 
Diseño 
Arquitectónico 

Relación con el 
trimestre anterior 

Aspectos 
ambientales, 
urbanísticos, 

Integración al 
contexto urbano 

Un método para 
el diseño urbano 
1993 
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1B funcionales, 

formales y 
tecnológicos  

Taller de 
arquitectura 
II-A 

Definición 
metodológica 
general de 
análisis; 
definición de los 
conceptos 
teóricos y 
tecnológicos; 
definición del 
programa 
arquitectónico 

Diseño conceptual 
arquitectónico 
como solución a 
un caso problema 

Solución urbano 
arquitectónica; 
solución integral 

Estructuras 
teóricas para el 
programa 
Arquitectónico 

Taller de 
Arquitectura 
II-B 

Solución 
concreta. Meta 
un proyecto 
arquitectónico 

Proyecto 
arquitectónico, 
urbanístico, 
funcional, formal, 
tecnológico; 
retoma el diseño 
conceptual del 
trimestre anterior. 

 Misma 
bibliografía 

Tronco de 
Integración 

    

Proyecto 
terminal 1 y 2 

 Desarrollo 
conceptual.  
Resolución 
integral 

Aspectos 
ambientales, 
urbanísticos, 
funcionales, 
formales y 
tecnológicos 

La necesaria 

 

El resultado es un cuadro que refleja un Plan de Estudios que contiene una mirada amplia 
para el proceso formativo; abierta para que cada profesor desarrolle su propia propuesta 
de trabajo, tanto en términos de búsqueda de información soporte del proyecto (desde mi 
opinión, mal llamada “investigación”, porque el tiempo solo permite la búsqueda de 
información) cómo en la identificación del tema/ problema a atender, así como a su propio 
método, manera o experiencia para el desarrollo del ejercicio de diseño; el plan, para con 
los talleres, tiene poca o nula referencia al uso de la teoría de la arquitectura o de la teoría 
del diseño y la historia de la arquitectura; en algunos casos con bibliografía que hoy no se 
encuentran en librerías, ni en biblioteca y que es repetitiva; se convoca al “desarrollo 
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El resultado es un cuadro que refleja un Plan de Estudios que contiene una mirada amplia 
para el proceso formativo; abierta para que cada profesor desarrolle su propia propuesta 
de trabajo, tanto en términos de búsqueda de información soporte del proyecto (desde mi 
opinión, mal llamada “investigación”, porque el tiempo solo permite la búsqueda de 
información) cómo en la identificación del tema/ problema a atender, así como a su propio 
método, manera o experiencia para el desarrollo del ejercicio de diseño; el plan, para con 
los talleres, tiene poca o nula referencia al uso de la teoría de la arquitectura o de la teoría 
del diseño y la historia de la arquitectura; en algunos casos con bibliografía que hoy no se 
encuentran en librerías, ni en biblioteca y que es repetitiva; se convoca al “desarrollo 
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conceptual” y a “la metodología” sin que se refiera a cuál o a cómo llevarla a cabo y; 
finalmente, no reconoce preocupación por el quehacer de la arquitectura que hoy se 
desarrolla o de las necesidades sociales que requieren de soluciones espaciales.  
¿cómo se identifica un problema? 
Para los últimos niveles convoca a la resolución integral: ambientales, urbanísticos, 
funcionales, formales y tecnológicos. Sin embargo, también podría mirarse desde los ejes 
curriculares de la teoría e historia, del análisis y métodos, de tecnología y el 
acondicionamiento ambiental, teniendo como centro el diseño arquitectónico. 

Lo que sí es una constante, en los distintos cursos que componen los troncos, es la 
identificación “del problema” a solucionar; ¿Se trata de una acción educativa? ¿Necesaria 
de reconocer como parte del modelo de enseñanza aprendizaje? ¿Es un problema 
didáctico, pedagógico? Son precisiones no consideradas el Plan de Estudios finamente, 
dado que en otro momento fue una postura de la institución, es menester preguntarse: 
¿Trabajar con problemas responde al MGPD? Problematizar implica comparar y encontrar 
diferencias y ello no se va a lograr, haciendo solo un trabajo desde el aula universitaria; 
sin un trabajo de vinculación con comunidades. 

Otro tema mencionado es, la referencia a trabajar con un concepto, quizá uno de los 
temas más complicados de abordar y trabajar para un docente porque significa trabajar 
con un conjunto de preestablecidos de conocimientos y referencias hasta culturales que 
cada alumno trae en su cabeza. El fondo es ¿cómo desarrollar un proceso de 
construcción de un concepto de diseño? 

Aún quedan reminiscencias al llamado MGPD, por lo menos en el propio documento Plan 
de Estudios, aunque no hay mayor referencia respecto a su uso, ni en el discurso de los 
jóvenes, ni en el de los profesores, ni evidencia, de su uso y aplicación metodológica, a 
partir de los resultados de ExpoCyAD. El plan de estudios no condiciona (¿?) la obtención 
de una metodología de diseño emanada de los propios talleres. 

AUSENCIAS. Sobre las valoraciones del proyecto final emanado de cada nivel de 
aprendizaje, no hay mención sobre qué es lo que se tiene que valorar. ¿el proceso?, 
¿solo el resultado final? Así mismo, tampoco refiere a un postulado contemplado en la 
legislación universitaria, que convoque a las actividades ____ de vinculación y sociedad. 

En términos prácticos, no existe evidencia de un trabajo común entre docentes, entre 
docentes y alumnos; ExpoCyAD es un espacio de exhibición. Se realiza un trabajo 
individual, donde, desde la visión que cada profesor se tiene que desarrollar un curso de 
taller de diseño; qué hacen y cómo hacen otros profesores. Es importante encontrarse 
entre pares docentes. 

Reflexiones 
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1. Un contexto complejo, contradictorio, diverso y amplio. Insistir en una línea de 

trabajo: la vinculación 
 

La respuesta de la arquitectura a la sociedad del siglo XXI es tan diversa que su 
presencia pierde fuerza y termina siendo difícil distinguir ente lo ordinario y lo 
extraordinario. Dice Montaner3 en el arranque de su texto: “Nos encontramos en un 
periodo de profunda transformación productiva, social y de valores, en el que avanzan los 
sistemas de representación, evolucionan los tipos arquitectónicos y la teoría y la crítica 
requieren de una renovación.” 

Es importante no olvidar y recordar la naturaleza los arquitectos, a través de las líneas de 
la UNESCO- UIA4 , en el preámbulo de su Carta sobre la Formación de los Arquitectos 
que convoca a pensar en el futuro en un mundo en rápida trasformación. Plantea como 
reto: “Nosotros, los arquitectos, asumimos la responsabilidad de mejorar la formación 
teórica y práctica de los futuros arquitectos para que les permita cumplir con las 
expectativas de las sociedades del siglo XXI en todo el mundo en relación a los 
asentamientos humanos sostenibles en el contexto de cada patrimonio cultural.” 

La carta está estructurada de tal forma que distingue entre Consideraciones Generales 
(para referir al contexto) en donde destaca la siguiente frase: -Consideración 1- “formular 
nuevas soluciones para el presente y el futuro, ya que la nueva era conlleva graves y 
complejos desafíos relacionados con la degradación social y funcional de numerosos 
asentamientos humanos”, así como, -Consideración 3- “que los métodos de formación y 
aprendizaje para arquitectos son variados, de modo que desarrollan la riqueza cultural y 
permiten flexibilizar los planes de estudio para responder a las demandas y requisitos 
(incluyendo métodos de entrega de proyectos) del cliente, los usuarios, la industria de la 
construcción y la profesión, manteniéndose alerta sobre las motivaciones políticas y 
financieras que originan estos cambios”, asegurando, líneas más adelante que “existe una 
base común entre los métodos pedagógicos” aunque no de mayores referencias. 

De los Objetivos para la formación de un arquitecto se debe considerar la “comprensión 
de las relaciones que existen, por un lado, entre las personas y las creaciones 
arquitectónicas y, por otro, entre éstas y su entorno, así como la necesidad de armonizar 
las creaciones arquitectónicas y los espacios en función de la escala y de las necesidades 
del hombre”; así como la “comprensión de los métodos de investigación y preparación del 
proyecto de construcción”. 

 
3 MONTANER, Josep María: DEL DIAGRAMA A LAS EXPERIENCIAS, HACIA UNA ARQUITECTURA DE LA 
ACCIÓN. Editorial G.G. Barcelona 2014. 
4CARTA UNESCO/UIA DE LA FORMACIÓN EN ARQUITECTURA Versión revisada 2011 Aprobada por la 
Asamblea General de la UIA, Tokio 2011 http://www.uia-architectes.org/sites/default/files/charte-es.pdf 
Consultada en marzo 2016 
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conceptual” y a “la metodología” sin que se refiera a cuál o a cómo llevarla a cabo y; 
finalmente, no reconoce preocupación por el quehacer de la arquitectura que hoy se 
desarrolla o de las necesidades sociales que requieren de soluciones espaciales.  
¿cómo se identifica un problema? 
Para los últimos niveles convoca a la resolución integral: ambientales, urbanísticos, 
funcionales, formales y tecnológicos. Sin embargo, también podría mirarse desde los ejes 
curriculares de la teoría e historia, del análisis y métodos, de tecnología y el 
acondicionamiento ambiental, teniendo como centro el diseño arquitectónico. 

Lo que sí es una constante, en los distintos cursos que componen los troncos, es la 
identificación “del problema” a solucionar; ¿Se trata de una acción educativa? ¿Necesaria 
de reconocer como parte del modelo de enseñanza aprendizaje? ¿Es un problema 
didáctico, pedagógico? Son precisiones no consideradas el Plan de Estudios finamente, 
dado que en otro momento fue una postura de la institución, es menester preguntarse: 
¿Trabajar con problemas responde al MGPD? Problematizar implica comparar y encontrar 
diferencias y ello no se va a lograr, haciendo solo un trabajo desde el aula universitaria; 
sin un trabajo de vinculación con comunidades. 

Otro tema mencionado es, la referencia a trabajar con un concepto, quizá uno de los 
temas más complicados de abordar y trabajar para un docente porque significa trabajar 
con un conjunto de preestablecidos de conocimientos y referencias hasta culturales que 
cada alumno trae en su cabeza. El fondo es ¿cómo desarrollar un proceso de 
construcción de un concepto de diseño? 

Aún quedan reminiscencias al llamado MGPD, por lo menos en el propio documento Plan 
de Estudios, aunque no hay mayor referencia respecto a su uso, ni en el discurso de los 
jóvenes, ni en el de los profesores, ni evidencia, de su uso y aplicación metodológica, a 
partir de los resultados de ExpoCyAD. El plan de estudios no condiciona (¿?) la obtención 
de una metodología de diseño emanada de los propios talleres. 

AUSENCIAS. Sobre las valoraciones del proyecto final emanado de cada nivel de 
aprendizaje, no hay mención sobre qué es lo que se tiene que valorar. ¿el proceso?, 
¿solo el resultado final? Así mismo, tampoco refiere a un postulado contemplado en la 
legislación universitaria, que convoque a las actividades ____ de vinculación y sociedad. 

En términos prácticos, no existe evidencia de un trabajo común entre docentes, entre 
docentes y alumnos; ExpoCyAD es un espacio de exhibición. Se realiza un trabajo 
individual, donde, desde la visión que cada profesor se tiene que desarrollar un curso de 
taller de diseño; qué hacen y cómo hacen otros profesores. Es importante encontrarse 
entre pares docentes. 

Reflexiones 
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trabajo: la vinculación 
 

La respuesta de la arquitectura a la sociedad del siglo XXI es tan diversa que su 
presencia pierde fuerza y termina siendo difícil distinguir ente lo ordinario y lo 
extraordinario. Dice Montaner3 en el arranque de su texto: “Nos encontramos en un 
periodo de profunda transformación productiva, social y de valores, en el que avanzan los 
sistemas de representación, evolucionan los tipos arquitectónicos y la teoría y la crítica 
requieren de una renovación.” 

Es importante no olvidar y recordar la naturaleza los arquitectos, a través de las líneas de 
la UNESCO- UIA4 , en el preámbulo de su Carta sobre la Formación de los Arquitectos 
que convoca a pensar en el futuro en un mundo en rápida trasformación. Plantea como 
reto: “Nosotros, los arquitectos, asumimos la responsabilidad de mejorar la formación 
teórica y práctica de los futuros arquitectos para que les permita cumplir con las 
expectativas de las sociedades del siglo XXI en todo el mundo en relación a los 
asentamientos humanos sostenibles en el contexto de cada patrimonio cultural.” 

La carta está estructurada de tal forma que distingue entre Consideraciones Generales 
(para referir al contexto) en donde destaca la siguiente frase: -Consideración 1- “formular 
nuevas soluciones para el presente y el futuro, ya que la nueva era conlleva graves y 
complejos desafíos relacionados con la degradación social y funcional de numerosos 
asentamientos humanos”, así como, -Consideración 3- “que los métodos de formación y 
aprendizaje para arquitectos son variados, de modo que desarrollan la riqueza cultural y 
permiten flexibilizar los planes de estudio para responder a las demandas y requisitos 
(incluyendo métodos de entrega de proyectos) del cliente, los usuarios, la industria de la 
construcción y la profesión, manteniéndose alerta sobre las motivaciones políticas y 
financieras que originan estos cambios”, asegurando, líneas más adelante que “existe una 
base común entre los métodos pedagógicos” aunque no de mayores referencias. 

De los Objetivos para la formación de un arquitecto se debe considerar la “comprensión 
de las relaciones que existen, por un lado, entre las personas y las creaciones 
arquitectónicas y, por otro, entre éstas y su entorno, así como la necesidad de armonizar 
las creaciones arquitectónicas y los espacios en función de la escala y de las necesidades 
del hombre”; así como la “comprensión de los métodos de investigación y preparación del 
proyecto de construcción”. 

 
3 MONTANER, Josep María: DEL DIAGRAMA A LAS EXPERIENCIAS, HACIA UNA ARQUITECTURA DE LA 
ACCIÓN. Editorial G.G. Barcelona 2014. 
4CARTA UNESCO/UIA DE LA FORMACIÓN EN ARQUITECTURA Versión revisada 2011 Aprobada por la 
Asamblea General de la UIA, Tokio 2011 http://www.uia-architectes.org/sites/default/files/charte-es.pdf 
Consultada en marzo 2016 
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Señala que la formación de los arquitectos requiere de la adquisición de capacidades, 
entre ellas distingue la capacidad de concepción y de conocimientos, así como el 
desarrollo de aptitudes.  

Para este trabajo interesa distinguir las referidas a la capacidad de la concepción para el 
diseño en donde el texto UNESCO- UIA dice que Concepción es: 

• Capacidad imaginativa, creativa, innovadora y de liderazgo en el proceso de 
diseño. 

• Capacidad de recopilar información, definir problemas, aplicar análisis y juicios 
críticos y formular estrategias de acción. 

• Capacidad de pensar en tres dimensiones en la exploración de la concepción. 
• Capacidad de reconciliar factores divergentes, integrar conocimientos y aplicar 

técnicas en la creación de una solución conceptual. 
2. ¿Qué es “lo complejo”? Referido a la disciplina de la arquitectura 
Si el señalamiento de la Carta UNESCO-UIA es válido al decir que, “los educadores 
deben preparar a los arquitectos para formular nuevas soluciones para el presente y el 
futuro, ya que la nueva era conlleva graves y complejos desafíos relacionados con la 
degradación social y funcional de numerosos asentamientos humanos”, Por otro lado, 
también se dice que “es de interés público asegurar que los arquitectos son capaces de 
entender características regionales y de dar forma práctica a las necesidades, 
expectativas y mejora de la calidad de vida de individuos, grupos sociales, comunidades y 
asentamientos humanos”. 

 
3. Fuera del mundo UAM-A 

Durante octubre del 2016, la ONU organizó, en Quito, Ecuador la Conferencia sobre 
Asentamientos Humanos, Hábitat III. Su documento final considera en su párrafo: 

“Según las previsiones, la población urbana mundial prácticamente se duplicará 
para 2050, lo que hará de la urbanización una de las tendencias más 
transformadoras en el siglo XXI. Las poblaciones, las actividades económicas, las 
interacciones sociales y culturales, así como las repercusiones ambientales y 
humanitarias, se concentran cada vez más en las ciudades, y ello plantea enormes 
problemas de sostenibilidad en materia de vivienda, infraestructura, servicios 
básicos, seguridad alimentaria, salud, educación, empleos decentes, seguridad y 
recursos naturales, entre otros”.  

Cabe señalar que nuestro país es partícipe del proceso de discusión y de los países que 
acuerdan esta agenda. 

Sin duda, no son situaciones que en sí mismo vaya a resolver un arquitecto, pero, ya lo 
señala la UNESCO al considerar que la formación del arquitecto es acompañada por otras 
disciplinas y debe considerar “la comprensión de las relaciones que existen, por un lado, 
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entre las personas y las creaciones arquitectónicas y, por otro, entre éstas y su entorno, 
así como la necesidad de armonizar las creaciones arquitectónicas y los espacios en 
función de la escala y de las necesidades del hombre”. ¿Qué o quién valora el rumbo que 
hay que considerar cómo quehacer de un arquitecto? 

Pero al mismo tiempo, en el caso de México, por ejemplo, la ejecución de vivienda no es 
el resultado de una vivienda diseñada. Es el resultado de la identificación de un prototipo 
que se repite tantas veces como el desarrollador la necesite para un gran conjunto 
habitacional en la periferia de la ciudad. Es decir, la preocupación no por la solución 
habitacional, es simplemente la ganancia. 

4. Entender que “no hay un tema” 
Si la orientación del plan de estudio, para el desarrollo de un ejercicio proyectual, es 
atender un problema, esto se convierte muy fácil en un tema de diseño que, regularmente 
el profesor acota a partir de un programa arquitectónico que el alumno tiene que 
desarrollar en un trimestre.  
El modelo modular de UAM-Xochimilco, para la enseñanza de la arquitectura, conforme el 
avance del conocimiento, identifica temas que el alumno debe saber desarrollar y resolver 
-la plaza, el equipamiento, el hospital; en el caso de Azcapotzalco se convoca al “grado de 
complejidad”. 
Desde la experiencia personal, y luego de las líneas anteriores, para el taller de diseño, 
hay que marcar algunos pasos: se tiene que considerar e identificar un contexto espacial 
en donde los usuarios realizan actividades y se desarrollan tensiones; luego vendrá la 
identificación de los problemas que el diseño puede ayudar a resolver (que no solo puede 
ser la opinión del arquitecto); la resolución implica recabar información que, ordenada, 
ayude a soportar razones; que terminarán derivando en un conjunto de relaciones 
espaciales en donde interactúa lo privado, con lo público; no un tema, sino muchos temas; 
lo urbano y lo sustentable; la arquitectura y la ciudad. 

 
5. ¿Quién/ Cómo se define “un” tema de trabajo de diseño arquitectónico? 

Otra manera de decirlo es que no hay un solo usuario, el usuario tiene un lugar en donde 
puede aislarse, pero también, a partir del cual interactúa con otros, en donde necesita 
encontrarse y desplazarse con otros tantos por distintos motivos; lo que les vincula es la 
arquitectura, la plaza (el espacio público) y la ciudad y establecer estas relaciones no es 
un asunto de un “tema”. 

6. CONACYT; directriz nacional 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es la instancia nacional que identifica los 
problemas que requieren del esfuerzo de la ciencia y la tecnología (base de la educación 
del país) misma que no le concede a los diseños ningún papel en la atención de los 
problemas del país. Es decir, cómo un problema de diseño, no tiene una resolución en sí 
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2. ¿Qué es “lo complejo”? Referido a la disciplina de la arquitectura 
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recursos naturales, entre otros”.  
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Sin duda, no son situaciones que en sí mismo vaya a resolver un arquitecto, pero, ya lo 
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entre las personas y las creaciones arquitectónicas y, por otro, entre éstas y su entorno, 
así como la necesidad de armonizar las creaciones arquitectónicas y los espacios en 
función de la escala y de las necesidades del hombre”. ¿Qué o quién valora el rumbo que 
hay que considerar cómo quehacer de un arquitecto? 

Pero al mismo tiempo, en el caso de México, por ejemplo, la ejecución de vivienda no es 
el resultado de una vivienda diseñada. Es el resultado de la identificación de un prototipo 
que se repite tantas veces como el desarrollador la necesite para un gran conjunto 
habitacional en la periferia de la ciudad. Es decir, la preocupación no por la solución 
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mismo, requiere de reconocer que un problema tiene causas; que para su solución se 
debe requerir a instancias, a programas, a políticas concatenadas y coherentes que 
ayudan a solventar una solución, que también requiere de instrumentos de gestión y de 
financiamiento. Todo ello debería de ser consideraciones dentro del Plan de estudios, ya 
que un curso y la voluntad de un profesor no es suficiente. 

7. Concurso Latinoamericano 

La manera de desarrollo de las ciudades ha gestado un conjunto de imágenes que 
simplemente se convierten en preestablecidos en el quehacer de las escuelas de 
arquitectura. Los proyectos son un solo tema ¿acaso no puede existir un proyecto con 
“muchos temas”? Si, por ejemplo, el proyecto habitacional que considera que en la 
vivienda se puede desarrollar un oficio; que el conjunto habitacional requiere de espacios 
de comercio y servicios. Y al mismo tiempo, el desarrollo de las ciudades apremia a que 
ésta no se siga expandiendo, por lo que hay que “densificar” al mismo tiempo que la 
realidad hoy nos coloca frente al cuidado del medio ambiente. 

Estos puntos pretenden ser el preámbulo a la iniciativa de Concurso “Pensar la vivienda, 
vivir la Ciudad”5, lanzado en febrero 2015 y promovido por la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina como contribución a la posterior 
realización de Hábitat III, que ya había identificado un diagnóstico y; colocado temas -
retos para las ciudades. ¿cómo tomarles para hacer contribuciones desde las escuelas de 
Arquitectura de América Latina? 

El texto con los resultados del concurso6 luego de su revisión, muestra que, si parece 
convocar “al tema” de la vivienda, lo cierto es ello lo lleva a otras relaciones y vínculos; 
por otro lado, recupera la motivación al señalar que: “La Nueva Agenda Urbana viene con 
orientaciones generales sobre la buena gestión y planificación de ciudades. Además, 
promueve una transformación con sustento en cambios en la forma de planificar y diseñar 
las ciudades, sustentado todo en el concepto de Derecho a la Ciudad, que propende a 
materializar el acceso de todos y todas a bienes y servicios que ofrece la ciudad como 
bien público. Materializar la agenda urbana implica un avance grande en contar con 
buenos proyectos urbanos. Se cuenta con una buena visión. Ahora se trata de 
materializarla a través de una nueva generación de proyectos urbanos transformadores, 
integradores de diferentes miradas a la ciudad y que puedan internalizar los principios de 
la ciudad compacta, conectada, integrada e incluyente.” 

Por ello, objetivo del concurso señala que: “Las propuestas deberán adoptar criterios de 
densidad / diversidad / intensidad / innovación y sostenibilidad resignificando cada uno de 

 
5http://www.concursoviviendaciudad.com/ Consulta electrónica fecha 
6Prólogo del texto: Resultados y reflexiones del Concurso Pensar la vivienda, vivir la ciudad”; Documento 
digital de Editorial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 
Córdoba, 2016. 
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ellos en acuerdo con el contexto específico de actuación de cada proyecto. Se valorarán 
aquellos proyectos que adopten posturas críticas con respecto a estos temas aportando 
soluciones e ideas específicas que contribuyan a construir un enfoque general de 
actuación.” 

En el mismo texto, las consideraciones de la también asesora de ONU Hábitat, Arq. Ana 
Falú7, señala el “valorizar la localización como eje central para no extender más los 
bordes urbanos; es así que el concurso latinoamericano Pensar la Vivienda Vivir la ciudad 
impulsó el buen intercambio de ideas, promover la reflexión conjunta entre jóvenes 
estudiantes universitarios y con sus docentes, para profundizar en ese necesario diálogo 
que genera el espacio de la formación, en el esfuerzo de perfilar ideas, de proyectarlas y 
poder sintetizar las mismas en un proyecto arquitectónico-urbanístico, para compartir sus 
propuestas y en el exponerlas, poder enriquecerlas”. 

Por su parte, la profesora arquitecta Celina Caporossi8 dice, que el concurso tiene la 
intención de “una invitación a integrar bajo la mirada intencionada del proyecto -la escala 
del fragmento, de la arquitectura- a la visión de la ciudad toda, a pensar que cada 
actuación sobre la ciudad anticipa una forma de acción colectiva capaz de generar nuevas 
prácticas, otorgando sentido y forma a las transformaciones”. 

Para el profesor arquitecto Cristian Nanzer9 resume, a manera de identificación del 
problema- reto: “la condición contemporánea reformula fuertemente el habitar en relación 
al lugar doméstico, se rompe de hecho con estructuras arraigadas en la historia del 
habitar sedentario, se debilita hasta su desaparición aquella asociación tradicional 
establecida entre un lugar, una casa, un linaje familiar y una localización física en la que 
inscribir la propia existencia” Continua con preguntas necesarias para la reflexión del 
espacio; para pensar el espacio; para proponer sobre el espacio. ¿qué vivienda se puede 
proyectar cuando hemos perdido aquella asociación tradicional establecida entre un lugar, 
una casa, una tradición familiar y una localización física en la que inscribir la propia 
existencia?, ¿qué estrategias adoptar para actuar entre la pulsión de lo individual y 
colectivo?, ¿cómo cuestionar lo próximo y cotidiano? Termina su reflexión señalando que 
“Tal vez lo más importante en la implementación de una pedagogía del proyecto es 
aprender a observar la realidad para saber que preguntas hay que formularse a la hora de 
su transformación. cada lugar y tiempo tiene sus preguntas capitales, a cada generación 
le toca responder las suyas. desde Latinoamérica, desde su emergencia, pero también 
desde su pulsión de futuro, creemos que se construye el pensamiento proyectual que da 
forma y esperanza a la respuesta de: ¿cómo vivir juntos?” 

 
7 (Ídem.) p. 26 
8 (Ídem.) p. 33 
9 (Ídem) p.39 
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7 (Ídem.) p. 26 
8 (Ídem.) p. 33 
9 (Ídem) p.39 
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Por su parte, la Arq. Carolina Vitas10 recalca que “con viviendas diversas, el proyecto 
residencial como componente fundamental del tejido urbano ya no responde a un 
programa estándar ni a un modo de vida tipo ni a conformaciones sociales únicas, la 
diversidad de la sociedad se traduce en la complejidad espacial y tipológica del proyecto. 
innovadoras y sostenibles, que apuesten a nuevas formas de ocupación del suelo y de la 
ciudad construida, que sostengan el principio de cuidar los recursos naturales, 
económicos, sociales…” Refiriéndose al papel de la Universidad, realiza la siguiente 
reflexión: “es que habilita, promueve y alienta espacio-tiempo para confrontar y cuajar los 
escenarios posibles, los escenarios probables, poner en consideración el conocimiento de 
los valores intangibles, sabiendo que la técnica no lo resuelve todo”. 

Por su parte el Arq. Javier Fernández11 propone pasar al proyecto y lo escribe así: “una 
serie de hipótesis o lineamientos proyectuales encadenados, intentando sentar nuevas 
bases sobre el tema, capaces de recoger la enseñanza de sus mejores antecedentes, 
pero a la vez de incorporar nuevas solicitaciones. Estas cinco hipótesis básicas (lo 
urbano, mestizo -fragmento de ciudad-, compacto, múltiple, justo) están expuestas como 
adjetivos, como calificaciones objetivo del proyecto. intentan separase del pensamiento 
lamentablemente dominante en la materia, tratando de plantear con mayor o menor grado 
de provocación algunas alternativas.” 

El texto y las aportaciones acá recuperadas son importantes para quien escribe porque: 

1. Refiere a un contexto latinoamericano. Con quienes compartimos un continente más 
desigual ya que se tienen muchas riquezas y al mismo tiempo la mayor pobreza. 

2. Reacciona a un contexto y problema de atención mayor: la relación vivienda- ciudad, 
desde donde se abre un abanico de temas de diseño arquitectónico y de ciudad, 
relacionados entre sí. 

3. Se colocan en valoraciones actuales para imaginar futuro. 
4. Hace propuestas proyectuales que vienen de una reflexión 

 

La revisión y valoración de los proyectos presentados, permite, en mi calidad de jurado 
participe del proceso general, de dicho concurso los siguientes señalamientos. 

Si bien las hipótesis convertidas en lineamientos proyectuales también pueden tener 
distintas respuestas desde los distintos puntos de interés que tengan distintos actores en 
general, pero también actores que entran en posiciones divergentes. 

Lo cierto es que los actores dominantes han generado un imaginario de cómo debe ser la 
vivienda, qué relación tienen con qué es lo sustentable. De tal manera, que en lo que me 
toco revisar se elabora la siguiente tabla síntesis. 

 
10 (Ídem) p.40 
11(Ídem) p. 50 
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La Nueva Agenda Urbana 

 

 

Diseño, ¿cuestión de Método? 

Algunos textos revisados dicen que organizar el desarrollo de un taller o dar cuenta de un 
método de diseño es una actividad individual. Según el texto Método de Diseño para 
Arquitectos12 se requiere una razón práctica. Dice el autor, “esta razón práctica, se abre a 
nuestro entender con el nombre de método; mismo que se ha instalado en todas las 
disciplinas (…) hoy día es absolutamente indispensable obrar con métodos y por tiempos. 

Pero si entendemos que en el ejercicio proyectual intervienen distintas disciplinas, 
procesos y complejidades, tener un método no es suficiente. 

El método para el diseño ¿pedagogía / didáctica? 

Si para el desarrollo de un proyecto arquitectónico tiene que existir 1) un lugar 2) actores 
3) una necesidad espacial. Si se puede tener un contexto socio territorial; donde 
seguramente hay políticas públicas locales; entonces, ¿Cuáles son los pasos en el Taller 
de diseño para el desarrollo de un proyecto? 

Una respuesta práctica es la técnica de enseñanza aprendizaje llamada Aprendizaje 
Orientado a Proyectos que hace evidente “las principales características de organización 
de un plan, basado en una visión global que abarcará el proceso completo del 

 
12 QUINTINO ZEPEDA, Artemio: Método de Diseño para Arquitectos; Editorial Arquinza, México 2017. pp. 41. 
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12 QUINTINO ZEPEDA, Artemio: Método de Diseño para Arquitectos; Editorial Arquinza, México 2017. pp. 41. 
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pensamiento, empezando con el esfuerzo de la idea inicial, hasta la solución del 
problema. Con este tema, la propia UAM, organizó un Curso Taller impartido por la 
pedagoga Patricia Gil13. Un mapa conceptual propio y emanado de ese curso es el 
siguiente: 

 

Considera que “los proyectos” son “una experiencia intensiva que atrapa a los estudiantes 
en actividades que son interesantes para ellos y además, importantes para la asignatura o 
asignaturas de un plan de estudios”.  

De este texto se extrae las siguientes cualidades del AOP: 

1. El estudiante se convierte en el centro del proyecto educativo; 
2. Aplica, en situaciones reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en el 

aula; 
3. Enfrenta a los alumnos a situaciones que los lleven a analizar, comprender, aplicar 

y evaluar; 
4. Es una herramienta para resolver problemas o proponer soluciones concretas que 

se presentan en una comunidad; 
5. Los estudiantes parten de los conocimientos y habilidades que ya poseen para 

posteriormente desarrollar nuevos; 
6. Un proyecto puede involucrar a los miembros de una comunidad y, comúnmente, 

logran resultados de productos de la vida real; 
7. Implica un cambio en la relación que se da entre profesor y estudiante; el docente 

se convierte en un guía y facilitador y el estudiante en un constructor de su propio 
aprendizaje. 

 
13 UAM-A. XXXIII Semana de Formación Docente, Conductora Patricia Gil: Curso- Taller: El Aprendizaje 
Orientado a Proyectos (AOP); mimeo, Diciembre de 2013. 
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8. Al poner al alumno frente a una situación problemática real, se favorece un 

aprendizaje con el mundo fuera de la institución educativa, que le permite adquirir 
el conocimiento de manera integrada, no fragmentada o aislada. 

Entonces, ya se puede hablar de una definición sobre AOP, de este método que es 
identificado por especialistas como una técnica didáctica:  

Es una estrategia que “organiza el aprendizaje alrededor de proyectos. Son metas 
complejas basadas en preguntas retadoras o problemas, que involucran a los estudiantes 
en el diseño, resolución de problemas, toma de decisiones o actividades de investigación. 
Brinda a los estudiantes la oportunidad de trabajar con relativa autonomía por periodos 
extensos de tiempo y culminar con productos realistas o presentaciones”. 

 

La anterior cartilla aplica la técnica a la organización de un curso o Taller de Diseño 
Arquitectónico; los números se muestran en desorden porque este gráfico se utiliza para 
trabajar con los alumnos un orden básico para el desarrollo del proyecto arquitectónico a 
desarrollar; al mismo tiempo que se visualiza el escenario total del trabajo a desarrollar. 
Se muestran las intenciones. 

Referencias para identificar un método de diseño 

En la UAM cuando queremos identificar la actividad educativa y formativa la llamamos 
“enseñanza aprendizaje”, parece que la atención se centra en el alumno, ¿y el profesor? 
El profesor, es evaluado por los alumnos; cada trimestre, si lo desea, recibe cursos de 
docencia. Pero en qué momento tiene una actividad reflexiva sobre su materia, sobre su 
desarrollo como profesor universitario, es decir, fue formado para ser un profesional, quizá 
a continuado con su formación como investigador, pero en origen, no está formado para 
ser docente. 
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pensamiento, empezando con el esfuerzo de la idea inicial, hasta la solución del 
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2. Aplica, en situaciones reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en el 
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3. Enfrenta a los alumnos a situaciones que los lleven a analizar, comprender, aplicar 
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posteriormente desarrollar nuevos; 
6. Un proyecto puede involucrar a los miembros de una comunidad y, comúnmente, 

logran resultados de productos de la vida real; 
7. Implica un cambio en la relación que se da entre profesor y estudiante; el docente 

se convierte en un guía y facilitador y el estudiante en un constructor de su propio 
aprendizaje. 

 
13 UAM-A. XXXIII Semana de Formación Docente, Conductora Patricia Gil: Curso- Taller: El Aprendizaje 
Orientado a Proyectos (AOP); mimeo, Diciembre de 2013. 
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8. Al poner al alumno frente a una situación problemática real, se favorece un 
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Referencias para identificar un método de diseño 

En la UAM cuando queremos identificar la actividad educativa y formativa la llamamos 
“enseñanza aprendizaje”, parece que la atención se centra en el alumno, ¿y el profesor? 
El profesor, es evaluado por los alumnos; cada trimestre, si lo desea, recibe cursos de 
docencia. Pero en qué momento tiene una actividad reflexiva sobre su materia, sobre su 
desarrollo como profesor universitario, es decir, fue formado para ser un profesional, quizá 
a continuado con su formación como investigador, pero en origen, no está formado para 
ser docente. 
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El origen y naturaleza del diseño arquitectónico, nos enfrenta a una formación en y para la 
práctica, se aprende haciendo. Un teórico sobre esta práctica Schön, señala que además 
de la práctica de los alumnos, se reconoce de manera necesaria la reflexión sobre el 
proceso docente. Y es crítico a la enseñanza universitaria que se queda en el propio taller 
o en el ámbito universitario. Considera que el profesional “no sabe” reconocer problemas. 

 

El modelo General del proceso del Diseño MGPD14 

Como su nombre lo señala, se trata de una propuesta que no hace énfasis en el resultado 
final (el proyecto) o la realización material, sino en reconocer el proceso como un sistema 
que integra distintos lenguajes propios del diseño. Prevé que el usuario “tiene oportunidad 
para que con sus opiniones participe en el proceso de diseño. 

El aporte consiste en resaltar que el proceso requiere de una metodología (no un método) 
“que hace explícitas, tanto las faces como las secuencias y las diferentes operaciones 
relacionadas dentro del todo acto de diseño”.15 El texto continua y aclara, “La metodología 
propuesta distingue la utilización de métodos y técnicas que otras disciplinas han 
desarrollado y que resultan útiles dentro del diseño, marcando en qué forma y en qué 
momento de cada fase se requieren (…) La utilización de la metodología debe ser 
considerada como la de una base rigurosa y fundamental para obtener una gran cantidad 
de alternativas ante cada decisión y promover la creatividad del diseñador.16 

Pese a que el MGPD fue diseñado para la propia UAM, en el tiempo no es clara su 
presencia. Permanece con algunas menciones en el Plan de Estudios, y hay quién le 
nombra, pero no hay evidencia que sea una metodología usada, hoy día, dentro de los 
Talleres de Diseño.  

Si el MGPD, destaca el proceso, ¿por qué Expocyad presenta el resultado final? Y no da 
evidencia del valor que se le concede al proceso de diseño. 

De la Enseñanza Situada 

Se parte de considerar que el aprendizaje implica mente, conducta, percepción, afectos 
integran un todo. Así la actividad consciente, guiada por intenciones y reflexiones se 
relacionan con el paradigma sociocultural. Así el conocimiento tiene un contexto que 
muestra un proceso de negociación social.  

“El aprendizaje se sitúa en un contexto determinado; depende de las oportunidades y 
restricciones que éste ofrece. La cognición es situada, pues el aprendizaje implica 

 
14 Gutiérrez, Martín L. (et. al.): Modelo General del Proceso de Diseño CYAD- UAM Azcapotzalco. En CONTRA 
UN DISEÑO DEPENDIENTE: un modelo para la autodeterminación nacional; Editorial EDICOL, México 1977. 
15Op. Cit. p.100 
16Op. Cit. p.101 
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cambios en las formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad 
conjunta que ocurre en un contexto determinado”17 

 

Además de cualidades cognitivas, referir a un lugar fuera del aula universitaria, implica 
también, en el caso de la UAM-A las actividades de vinculación que la universidad tiene 
consideraras como parte de sus funciones sustantivas. 

También implica que una comunidad tiene un requerimiento de proyecto urbano 
arquitectónico, una necesidad espacial y acude a la universidad para contar con un 
proyecto que le ayudara en su proceso de mejora de su hábitat. 

Estas relaciones, la ubicación de un lugar que responde a un contexto socio cultural, la 
necesidad espacial específica; la identificación de un problema que implica, además de 
reconocerle, poder explicarlo y convertirlo en una propuesta espacial implica darse un 
método de trabajo en el aula. 

Por lo que usando la cartilla generada como parte de la integración del AOP, nos ayuda a 
identificar el método integrador para el mismo curso de diseño arquitectónico. 

 
17 DÍAZ BARRIGA, Frida: Enseñanza Situada; Editorial Mc Graw- Hill, 2006. 
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14 Gutiérrez, Martín L. (et. al.): Modelo General del Proceso de Diseño CYAD- UAM Azcapotzalco. En CONTRA 
UN DISEÑO DEPENDIENTE: un modelo para la autodeterminación nacional; Editorial EDICOL, México 1977. 
15Op. Cit. p.100 
16Op. Cit. p.101 
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cambios en las formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad 
conjunta que ocurre en un contexto determinado”17 

 

Además de cualidades cognitivas, referir a un lugar fuera del aula universitaria, implica 
también, en el caso de la UAM-A las actividades de vinculación que la universidad tiene 
consideraras como parte de sus funciones sustantivas. 
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17 DÍAZ BARRIGA, Frida: Enseñanza Situada; Editorial Mc Graw- Hill, 2006. 
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Por otro lado, el desarrollo de un proyecto arquitectónico implica la conjunción de 
conocimientos propios del saber de la arquitectura: la teoría y la historia que permiten 
identificar las ideas; las metodologías y las técnicas que explican con qué materiales y 
cómo es el procedimiento 

 

Hoy día la gran labor del docente es ayudar a la integración del conocimiento fragmentado 
que se tiene desde el contexto de la sociedad tecnificada. 
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Por último, no menos importante y que no puede pasar por alto, son las condiciones y 
actitudes de los jóvenes universitarios; lo que implica, en este caso a la reflexión en 
arquitectura. 

 

 

Conclusiones. 

Lo desarrollado, implica identificar que debemos entender como un proceso de 
enseñanza aprendizaje relacionado con la vinculación de la universidad y la sociedad. Por 
ello se propone: 

1. Vincular debe significar salir de las paredes universitarias y reconocer los 
problemas a partir de la mirada de los propios actores de la sociedad. 

2. Llevar a los alumnos a "otras realidades", a otro lugar, es problematizar con ellos; 
es dotarlos de un conjunto de referencias que da el propio lugar. es un “aprendizaje 
situado”. 

3. Trabajar con realidades y problemas actuales se convierte en un análisis que debe 
derivar en propuestas (proyectos). Es decir, trabaja a partir de la resolución de problemas. 

4. Qué alguien requiera una “Asistencia Técnica”; la solicite a la UAM-A para 
solucionar un problema común, ya nos coloca en comunidad. Ello hará que los alumnos 
reconozcan las vicisitudes de una comunidad y trabajen en colectivo. Qué sea un ejercicio 
colaborativo. 
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5. En tanto la realidad no es unidimensional, ni una explicación, corresponde a una 
sola disciplina, es necesario tener la capacidad para trabajar en escenarios complejos y 
contradictorios y; a pesar de ello, buscar explicaciones y soluciones que incluya y 
reconozca actores, territorios, disciplinas. Integrar para dar una respuesta. 

6. Encontramos entonces dos desafíos de futuro en la enseñanza de la arquitectura, 
el uno, trabajar en el entorno construido, y el otro, trabajar para una acción sostenible. 
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“La universidad como participante en la producción social del Hábitat. México” 
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Ximena FUENTES POBLETE (3), Gabriela ACOSTA MARÍ (4) 
 

(1)Universidad Veracruzana,  
(2)Universidad Veracruzana 
(3)Universidad Veracruzana 
(4)Universidad Veracruzana 
 
Eixo C: La producción social del hábitat en los sectores educativos, sociales e institucionales. 
 
Resumen:La importancia del hábitat se observa en el día a día de cada individuo, por lo que es vital 
definir y entender todo lo que implica. En el caso particular de las zonas rurales entran en un contexto 
muy distinto al urbano, siendo las actividades y desarrollo más centrado en el entorno social y laboral 
de quien lo habita, muy distinto a las actividades que ofrece la ciudad. 
La intensión surge de compartir el aprendizaje de la Universidad como actor participante en la 
producción social del hábitat, desde de las experiencias del posgrado de la Maestría en Arquitectura.  
Se muestra el caso Xico Viejo, Veracruz en donde se detalla las dificultades y obstáculos que resultan 
del trabajo colaborativo, así como de los resultados que en algunos momentos no son tan ambiciosos 
como se esperaban, pero que permiten una aportación para las comunidades, por asesorías técnicas 
con el apoyo de la Universidad, que pretenden articular el aprendizaje en los estudiantes y la 
realización de propuestas en beneficio de las localidades. 
Desde la contrastación de los programas de gobierno, implementados en el lugar, y la adecuación de 
la propuesta para la mejora de su calidad, a partir del manejo de los materiales propios de la región y 
la adecuación a las actividades cotidianas de sus habitantes, que permitan la apropiación y 
aceptación de la respuesta como una solución adecuada. 
Es vital el papel de las universidades ya que establece un vínculo importante entre la sociedad que 
requiere satisfacer sus necesidades y la academia, que es parte de su función social, otorgar 
respuestas acordes a dichas necesidades. 
Al analizar, la necesidad de la población por parte de estudios que muestran indicadores de la 
carencia social, así como el seguimiento de los resultados en el caso aquí planteado, se puede 
apreciar un mejoramiento gracias a las propuestas desarrolladas,con miras a un equilibrio social, 
medioambiental y económico.  
Por último, como parte del proceso transformador, es importante para que las estrategias y 
metodologías implementadas tengan éxito, el planteamiento desde la suma de voluntades de los 
actores involucrados sobre un objetivo común. 
 
Palabras clave: Universidad | Sociedad| Producción social del hábitat | Hábitat| Entorno 

 



476

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
Abstract: The importance of the habitat is observed in the daily life of each individual, so it is vital to 
define and understand all that it implies. In the particular case of rural areas that enter into a context 
very different from the urban one, the activities and development being more focused on the social 
and work environment of those who inhabit it, very different from the activities offered by the city. 
The intention arises from sharing the learning of the University as a participant actor in the social 
production of the habitat, from the postgraduate experiences of the Master in Architecture. 
The case of Xico Viejo, Veracruz is shown, detailing the difficulties and obstacles that result from 
collaborative work, as well as the results that at times are not as ambitious as expected, but that allow 
a contribution to the communities, for advice techniques with the support of the University, which aim 
to articulate student learning and the realization of proposals for the benefit of localities. 
From the contrast of the government programs, implemented in the place, and the adequacy of the 
proposal for the improvement of its quality, based on the handling of the region's own materials and 
the adaptation to the daily activities of its inhabitants, which allow the appropriation and acceptance of 
the response as an adequate solution. 
The role of universities is vital as it establishes an important link between the society that needs to 
meet their needs and the academy, which is part of its social function, to provide answers according to 
those needs. 
When analyzing, the need of the population for studies that show indicators of social deprivation, as 
well as the follow-up to the study of the results in the case of study presented here, an improvement 
can be appreciated thanks to the proposals raised in view of a social, environmental and economic 
balance. 
Finally, as part of the transformative process, it is important for the strategies and methodologies 
implemented to succeed, the approach from the sum of wills of the actors involved on a common goal. 
 
Keywords: University | Society | Social habitat production | Habitat | Environment 
 
Sumário: A importância do habitat é observada no cotidiano de cada indivíduo, por isso é vital definir 
e entender tudo o que isso implica. No caso particular das áreas rurais que entram em um contexto 
muito diferente do urbano, as atividades e o desenvolvimento são mais voltados para o ambiente 
social e de trabalho daqueles que o habitam, muito diferente das atividades oferecidas pela cidade. 
A intenção surge do compartilhamento da aprendizagem da Universidade como ator participante na 
produção social do habitat, a partir das experiências de pós-graduação do Mestrado em Arquitetura. 
É apresentado o caso de Xico Viejo, Veracruz, detalhando as dificuldades e obstáculos que resultam 
do trabalho colaborativo, bem como os resultados que às vezes não são tão ambiciosos quanto o 
esperado, mas que permitem uma contribuição às comunidades, para aconselhamento. técnicas com 
o apoio da Universidade, que visam articular a aprendizagem dos alunos e a realização de propostas 
em benefício das localidades. 
A partir do contraste dos programas governamentais implementados no local e da adequação da 
proposta de melhoria de sua qualidade, com base no manuseio dos materiais próprios da região e na 
adaptação às atividades diárias de seus habitantes, que permitir a apropriação e aceitação da 
resposta como uma solução adequada. 
O papel das universidades é vital, pois estabelece um elo importante entre a sociedade que precisa 
atender às suas necessidades e a academia, que faz parte de sua função social, para fornecer 
respostas de acordo com essas necessidades. 
Ao analisar a necessidade da população de estudos que apresentem indicadores de privação social, 
bem como o acompanhamento dos resultados no caso de estudo aqui apresentado, pode-se apreciar 
uma melhora graças às propostas levantadas em vista da equilíbrio social, ambiental e econômico. 
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Finalmente, como parte do processo transformador, é importante que as estratégias e metodologias 
implementadas tenham sucesso, a abordagem a partir da soma das vontades dos atores envolvido 
sem um objetivo comum. 

 

Palavras chave:Universidade| Sociedade | Produção de habitat social | Habitat| Meio 
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Bertha Lilia SALAZAR MARTÍNEZ, Luis Arturo VÁZQUEZ SALAZAR 

Ximena FUENTES POBLETE, Gabriela ACOSTA MARÍ 

 
Introducción: 

“un sistema de producción social que actúa sin fines de lucro, por iniciativa y bajo 
control de una empresa social promotora que puede ser una organización de base de 
pobladores (cooperativas, asociaciones, mutual, sindicato, etc.), o una organización 
profesional no gubernamental (algunos de los tipos de ONG, centros de asistencia 
técnica, institutos populares de vivienda, asociaciones civiles pro-vivienda, etc.) que 
produce viviendas y conjuntos habitacionales que adjudica a demandantes 
organizados, quienes generalmente participan activamente desde las primeras fases 
del proceso habitacional” (Ortiz, E. 1998). 

Por lo anterior se entiende como aquella producción en la que los principales actores son 
quienes habitan estos espacios, ya sean viviendas, o el mismo hábitat a mejorar, ya sea de 
forma individual u organizada, de manera formal e informal, como autoproducción y/o 
autoconstrucción, sin embargo, casi siempre, como se menciona en la definición, está a 
cargo de alguna organización gubernamental o no gubernamental. No obstante, es 
importante destacar nuevamente que, la esencia de la Producción Social del Hábitat surge a 
manera de esfuerzo por parte de la población, de los sectores populares en su mayoría, por 
tener una vivienda propia y además, digna. 
Es aquí en donde la Universidad, en su papel de formadora, se vuelve un importante 
vinculador y ejecutor de esta importantísima actividad; en la que como parte de la formación 
de los futuros arquitectos, esta forma de construir y/o mejorar los espacios en dónde 
desarrollan la vida la población menos beneficiada, se vuelve el eje rector de si no todos, la 
mayoría de los proyectos. Para el caso particular de la Universidad Veracruzana, una 
institución de educación pública y haciendo un hincapié además en el carácter social de la 
arquitectura como profesión, busca que la realización y propuesta de los proyectos e 
investigaciones realizados por sus alumnos de licenciatura y posgrado, se realicen de esta 
manera. 
  
Desarrollo 
Al implementar propuestas de solución resulta importante relacionarse directamente con la 
sociedad, con la finalidad de otorgar opciones acordes asus requerimientos. 
Como hace mención López de Asiaín, con relación a la habitabilidad y la función del 
arquitecto cuando hace las propuestas de diseño: 

En el diseño arquitectónico, cuando la habitabilidad se ha estudiado y garantizado, 
comienza el juego de lo formal y se llena de significado y capacidad expresiva 
mientras mantiene dichas garantías. Si en el juego se pierde la relación con la 
habitabilidad, lo formal se convierte en accesorio, superficial, frívolo e insustancial. 
(López de Asiaín. 2010. p. 101-103)  

En ocasiones cuando los requerimientos son en regiones rurales, se piensa que en estas 
zonas las necesidades son mínimas, situación contraria a la realidad, ya que se tiene mucho 
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por hacer y entender, desde la formación cultural en la que hemos sido enseñados y las 
contradicciones desde la que ellos forman su identidad. 
Cuando se toca el tema de vivienda rural y el entorno rural es importante entender los 
factores que engloba dado que no solo es un espacio de vivienda, ya que debe funcionar en 
congruenciacon las actividades que el habitante lleva a cabo en su cotidianeidad. Por ello, 
en este trabajo se realiza desde el análisis, para entender la Producción Social del Hábitat 
en estas zonas y el derecho de cada ciudadano de tener un espacio digno para vivir.  
La definición de lo que se entiende por vivienda rural, además de una clasificación generada 
por un conjunto de definiciones dadas por autores para la obtención una vista más amplia 
del caso. Entendiendo todas las partes que componen la vivienda rural, además de como 
debería de ser el desarrollo del habitante dentro de la misma se llega a una interpretación 
propia y además de señalar las ventajas de una buena construcción y diseño para el 
cumplimiento de la función de la vivienda. 
Al observar el proceso de cambio y el crecimiento de necesidades por parte de la 
comunidad rural, entender el nivel de importancia para atención dirigida al paisaje rural por 
la latente necesidad de apoyo reflejada en datos proporcionados por INEGI. Con ello una 
introducción a los tipos de programas en los que el gobierno ofrece un apoyo y su desarrollo 
comparados con los niveles de carencia social. 
En lo que corresponde al marco legal en México, en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el artículo 1º, al consagrar el principio de no discriminación, tiene 
relación directa como el de Producción Social, ya que concede oportunidades a todos los 
que mediante esfuerzo personal, familiar y social, busquen satisfacer las necesidades 
personales. El artículo 4 º hace mención a que toda familia tiene derecho a disfrutar una 
vivienda digna y decorosa, en el artículo 123 fracción XXX contempla las “Utilidad Social” de 
la Producción social. (Ortiz, E. 1998. p. 117). 
Aún con legislaciones vigentes, en el ámbito social se tiene una deuda histórica con los que 
menos tienen, aunado a problemas recientes como la crisis económica internacional del 
2008, se tuvo un repunte entre el 2014 al 2016 con un crecimiento económico y baja 
inflación que se vió reflejado en la economía de los hogares, pero en 2017 se duplicó la tasa 
de inflación además de los terremotos que se presentaron en nuestra nación en el ámbito 
urbano y en el entorno rural, (CONEVAL, 2018. p. 15) por lo que se debe de buscar otras 
alternativas donde la sociedad pueda producir su propio hábitat. 

Por sistema de producción entendemos a un conjunto de programas, proyectos y 
actividades relativos a los procesos de planeación, construcción y distribución de la 
vivienda, llevados a cabo de manera organizada, planificada y continua, bajo 
esquemas de operación estructurados. En este sentido, la PSHV plantea una forma 
de producción ordenada y sistematizada, orientada a apoyar los procesos 
organizados de autoproducción de los sectores populares, en donde el Estado debe 
jugar un papel fundamental al ser el principal responsable de garantizar el acceso a 
una vivienda digna al conjunto de la población, independientemente de su poder 
adquisitivo y de sus condiciones económicas.(Romero G.; Mesías R.; Enet M., et al. 
2004). 
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Debido a esto surge el interés en la atención de la sociedad ya que es vital asegurar 
respuestas con valor social, de ahí que la Universidad Veracruzana, desde hace varios años 
ha sido una Institución dedicada al trabajo y a la investigación social, en un proceso de 
innovación constante, de compromiso con la sustentabilidad, en concordancia desde hace 
mucho tiempo con iniciativas de previsión ante un inminente cambio climático, como fue el 
caso en el proceso de intervención entre el 2011-2013, donde se tiene el registro de 41 
proyectos considerados en dos modalidades: investigación y extensión comunitaria, con la 
participación de 980 estudiantes y 168 profesores de distintas áreas de la propia 
universidad. (Pineda et al. 2015 p. 5).  
Este trabajo fue la pauta de relación entre distintas facultades y a su vez entre académicos 
de diferentes áreas de formación para realizar actividades de vinculación en beneficio de la 
sociedad, como es el caso de la participación de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Veracruzana Zona Xalapa, donde se continua con este tipo de acciones en 
beneficio de la sociedad y al mismo tiempo para fortalecer el conocimiento de los 
estudiantes. 

El conjuntar la investigación aplicada desde el ámbito universitario, ha permitido el 
éxito desde el papel de educadores, al estimular en cada estudiante la contribución al 
conocimiento de la realidad en la que se encuentran inmersas, intentando romper la 
fragmentación de las carreras e impulsando el interactuar al interior de la 
universidad.(Pineda et al. 2015 p. 233). 

 
Caso de estudio 
Un ejemplo de los proyectos e investigaciones con este carácter es el estudio de caso de 
Xico Viejo, una localidad rural localizada en el Municipio de Xico, colindante a la Ciudad de 
Xalapa, en el estado de Veracruz, en México; la cual se caracteriza por un gran potencial de 
desarrollo, sin embargo, como la mayoría de este tipo de localidades no cuenta con la 
orientación ni los recursos, además del conocimiento para desarrollar propuestas que 
impulsen su desarrollo, es por esto que, se vuelve el estudio de caso de una investigación 
de posgrado derivada de una experiencia educativa del último semestre de la licenciatura, la 
cual propone un plan maestro, conformado por alrededor de 5 proyectos en beneficio del 
desarrollo de la misma.  
Es así, como en conjunto con una organización de origen catalana, se realizan actividades 
de producción social del hábitat, en este caso, para mejoramiento del mismo y como 
consecuencia, en la calidad de vida de quienes habitan en el. A continuación se narran las 
experiencias propias con esta localidad, de las metodologías y estrategias empleadas para 
el acercamiento a la localidad y sus habitantes, de los obstáculos y dificultades con las que 
se enfrentaron y también las ventajas o desventajas de este tipo de trabajos, para que, de 
esta forma se destaque la importancia de la Producción Social del Hábitat, en las 
universidades, en este caso, de la Universidad Veracruzana. 
Como primer punto, es importante tener en cuenta que el hecho de contar con un organismo 
no gubernamental como apoyo, en este caso, la Asociación Catalana Ana Sena, facilitó los 
primeros acercamientos enesta localidad, pues ya existía un vínculo entre quienes 
prestaban sus servicios en la asociación y los habitantes de la localidad de Xico Viejo, por lo 
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que siempre se considera de manera benéfica contar con este tipo de antecedentes, los 
cuales nos facilitan las aproximaciones a los habitantes para producir o mejorarlos espacios. 
Es así como, Xico Viejo se convirtió en el estudio de caso de la investigación titulada 
“Condiciones de habitabilidad y calidad de vida en las comunidades rurales. 
Consideraciones para el Desarrollo Rural Sostenible”, misma que dando continuidad un 
proyecto académico de licenciatura, se desarrolla en el programa de posgrado de Maestría 
en Arquitectura con la finalidad generar un modelo de comunidad rural sostenible, basado 
en la potencialización de sus recursos naturales, económicos y humanos, por lo que resulta 
necesario que para la elaboración de este modelo, la participación permanente de quienes 
habitan el hábitat. 
Para contextualizar sobre la misma describiremos de manera general algunos datos sobre 
localización y demografía, así como índices y estado de esta localidad. La localidad Xico 
Viejo, perteneciente al municipio de Xico en el estado de Veracruz, está ubicada en la región 
Capital a una altura promedio de 1,806 m. sobre el nivel del mar, en las coordenadas GPS 
LAT 19.44 y LON 90.05. colindante con las comunidades “Malseseca”, “La Xicotera”, 
“Rancho Alegre” y “Ticuatipan”, a aproximadamente 7 kilómetros de la cabecera municipal y 
aproximadamente a 25 kilómetros de Xalapa, la capital del Estado de Veracruz. Tiene un 
clima templado y un tipo de vegetación de “bosque mesófilo de montaña”, situación que 
permite cierta aproximación de los habitantes con poblaciones y ciudades más grandes, la 
movilidad de la población en busca de oportunidades, así como el detrimento del lugar, ya 
que no permite el desarrollo del lugar. (Imagen 1) 
 

 

Imagen 1. Localización de la localidad Xico Viejo. Ximena Fuentes Poblete. Abril de 2019. 
 

Los datos demográficos fueron elementos fundamentales para la elección de esta localidad 
para la investigación. Según datos recuperados del Catálogo de localidades de la SEDESOL 
(2015), de acuerdo con su número de habitantes, esta localidad está considerada de ámbito 
“rural”, tiene un grado de marginación ALTO y un grado de rezago social MEDIO. De 
acuerdo con el último censo poblacional, tiene una población de 457 habitantes, los cuales 
se dividen en 240 hombres y 217 mujeres (INEGI, 2010) y conforme a supirámide 
poblacional, el 50.54% de la población está en la edad productiva.  
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La información complementaria que ofrece la SEDESOL (2015) respecto a esta localidad, es 
que el 28.7% de la población es analfabeta y el 22.7% no tiene acceso a servicios de salud. 
En relación con la vivienda, se sabe que existen 77 viviendas edificadas, 56 de ellas (72%) 
poseen piso firme y 21 viviendas (27.27%) cuentan aún con piso de tierra. Del total de 
viviendas, 73 de ellas (94%) cuentan con servicio de energía eléctrica y 4 viviendas (6%) no 
cuentan aún con dicho servicio. Se detectó que 2 viviendas (2.59%) no tienen agua 
entubada y 4 viviendas (5.19%) no cuentan con servicio sanitarios. De esas 77 viviendas, 74 
de ellas (96%) no cuentan con servicio de drenaje y sólo tres viviendas cuentan con otro 
sistema de deshechos. 
Se realizaron entonces los primeros acercamientos, de reconocimiento y contextualización, 
así como de observación, en los cuales se recabaron datos significativos generales sobre 
las ocupaciones de los pobladores, recursos naturales, actividades productivas, etc., esto, a 
partir de entrevistas y diálogos, con el apoyo de la fundación Anna Sena. (Imagen 2 y 3) 
 

  
Imagen 2 y 3 . Diálogo con los habitantes. Shirley Domínguez. Febrero de 2017. 

 

Posteriormente, con el fin de obtener información y datos más claros, se realizaron nuevos 
acercamientos, para los cuales, se planeó el uso de metodologías especiales para la 
obtención de información sobre esta localidad y sus habitantes, para de esta manera 
permitir la propuesta de soluciones más integrales, no solo basadas en observaciones o 
interpretaciones, por lo que el método que se utilizó para definir las actividades fue el 
estudio de caso exploratorio. Primero, se implementaron asambleas comunitarias, donde se 
reunió en la medidad de lo posible a la mayoría de la población de Xico Viejo, con la 
finalidad de conocer las necesidades de los habitantes y, posteriormente se realizaron 
talleres participativos, definiendo los grupos por edades, donde se pudo dialogar con niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, mediante entrevistas y cuestionarios, así como 
actividades de reconocimiento de la zona mediante gráficos e imágenes, mismos que 
derivaron en datos significativos. 
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Imagen 4 y 5. Talleres participativos en la localidad. Diana Rodríguez. Marzo de 2017. 

 

Es así como, con la información completa sobre sus ocupaciones, recursos, etc., obtenida 
directamente de los habitantes, además de sus inquietudes y semblanzas (Imagen 6) , se 
hicieron propuestas integrales por parte de los alumnos del último semestre de la 
licenciatura de Arquitectura, resultado del análisis a partir de estas mismas y las cuales 
aunque parte de una actividad meramente académica, abarcaban y pretendían impulsar el 
desarrollo de esta localidad, mejorando así sus condiciones de habitabilidad, pues se 
concluyó que, la falta de desarrollo y falta de espacios para el impulso del mismo, para la 
recreación y realización de actividades productivas con los recursos con los que cuenta la 
comunidad, eran la principal problemática con la que se enfrentaba.  

 

 

Imagen 6. Infografía sobre información complementaria, obtenida durante los acercamientos y talleres participativos. Ximena 
Fuentes Poblete. Abril de 2019. 

 

En Xico Viejo, ya existe la cría de cabras para la producción de lácteos, situación que no 
permite el desarrollo de la localidad debido a la falta de la infraestructura física que le 
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permita un mejor aprovechamiento del recurso, así como su venta. De la misma manera se 
cuenta con sembradíos de maíz, frijol y flores de ornato, que a la falta de las condiciones 
adecuadas para su cultivo y manejo, se ven disminuidas sus ganancias. Otro punto que se 
encontró como un posible detonante para su economía son los criaderos y estanques de 
trucha, siendo potencialmente atractivo, pero al no existir los espacios adecuados para su 
venta, no es posible una comercialización mejor, ni la promoción debida .para su 
consolidación comercial 
Es aquí donde estudiantes de licenciatura y maestría han intervenido con propuestas para el 
mejoramiento del Hábitat, con la finalidad que sea posible lograr equilibrio entre la sociedad, 
el medio ambiente y la economía; ya que son actividades a las que ya se dedican los 
habitantes, no se modificaría su hábitat, ni mucho menos la forma de obtener el sustento, lo 
que se dotaría sería de mejores condiciones espaciales para el mejor desarrollo económico 
de la región. 
 
Conclusiones 

Por lo que, se concluye que, para la propuesta de proyectos o investigaciones, de carácter 
académico, es de alto grado de importancia que exista un vínculo estrecho entre quienes 
proponen, en este caso los alumnos de licenciatura o posgrado, con los estudios de caso en 
dónde se realizan sus investigaciones y proyectos, y quienes habitan en ellos, pues no hay 
propuesta más integral y con mayor posibilidad de éxito que aquella en la que se involucran 
de manera profunda las dos partes. Entonces se vuelve trascendental la implementación y 
aprendizaje de nuevas metodologías de participación social para el mejoramiento o 
producción de un hábitat. 

 

Bibliografía: 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2018). Informe de evaluación de 
la política de desarrollo social 2018. Ciudad de México: CONEVAL. 
INEGI. (2010). Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos: 
Xico, Vera cruz Ignacio de la Llave. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México [Consultado 
el 13 de febrero de 2017] Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-
geograficos/30/30092.pdf. 
 
López de Asiaín, J. (2010). La habitabilidad de la arquitectura. El caso de la vivienda. Dialnet, 101-
103 
Ortiz, E. (1998). Integración de un sistema de instrumentos de apoyo a la producción social de la 
vivienda. México: Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL). 
Pineda et al. (2015). Teocelo y su compromiso con la sustentabilidad. Bases de un modelo entre 
sociedad, gobierno municipal y universidad. Xalapa: Gobierno del Estado de Veracruz. 
Romero G.; Mesías R.; Enet M., et al. (2004). La participación en el diseño urbano arquitecto 
habitacional en la producción social del Hábitat. México: CYTED, FOSOVI, AC, Arquitectura UNAM. 
 
SEDESOL. (2015). Catálogo de Localidades. Secretaria de Desarrollo Social. México [Consultado el 
14 de febrero de 2017]. Disponible 
en:http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=300920017. 

 
XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
 

“Nuevo aporte a la investigación-formación de hábitat social y territorio en 
Mendoza, Argentina: GHayTeT (UTN-FRM).” 

 
Martin ZALAZAR (1) 

 
(1)Universidad Nacional Tecnológica, regional Mendoza 
martinzalazar_arq@yahoo.com.ar 

 
Eixo C: la producción social del hábitat en los sectores educativos, sociales e institucionales. 
 
 
Resumen: El presente trabajo expone la reciente creación del grupo hábitat y territorio 
trandisciplinario (G.HA.yTe.T.) en el marco de la UTN regional Mendoza. En el campo del 
hábitat a partir del 2015 se registran nuevas demandas en lo global al alcanzar la definición 
de los objetivos de desarrollo sostenible, posteriormente desde ONU-Hábitat (Hábitat III) surge 
la nueva agenda urbana con miras al 2030. A la vez, surgen nuevas demandas en lo local, en 
términos de legislación vale mencionar a la ley 8051 de ordenamiento territorial y uso de suelo, 
la ley 8999 del plan provincial de ordenamiento territorial y ley 9115 que adhiere al día mundial 
del hábitat en Mendoza. Dando así un nuevo impulso y escenario marco para trabajar en el 
hábitat social desde las universidades, en particular desde UTN Regional Mendoza. El grupo 
se propone como visión ser un referente de excelencia en el abordaje, experimentación y 
resolución transdiciplinar del hábitat y territorio de nuestra región. Ocupándonos de las 
desigualdades y oportunidades habitacionales, territoriales, sociales, económicas y 
ambientales; pretendiendo como meta última la transformación socio-tecnológica habitacional 
y cultural a favor de un hábitat y territorio adecuado. Nos sustentamos en un pluralismo 
metodológico, una ontología de la complejidad y una epistemología ampliada a lo histórico 
social, poniendo en tensión teoría y praxis en nuestro contexto. Asimismo, en nuestro enfoque 
contribuyen las tecnologías duras y blandas del hábitat social y territorio privilegiando la idea de 
complejidad y espacio curricular indivisible. Su misión es contribuir al conocimiento científico y 
praxis del hábitat y territorio regional apoyándonos en la investigación, la formación de 
recursos humanos, la transferencia de conocimientos y la interacción con instituciones locales, 
nacionales e internacionales para el avance de la ciencia así como para la resolución de 
problemáticas de hábitat y territorio. Su objetivo general es producir conocimiento científico y 
tecnológico, docencia y extensión en el campo del hábitat social y territorial, articulando el 
mundo académico con la sociedad, el sector público y el sector privado, todo ello en un marco 
de desarrollo local adecuado.- 
 
Palabras clave. Hábitat social | Formación universitaria | Transdisciplina | Investigación 
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Resumo: O presente trabalho expõe a recente criação do grupo de habitats e do território 
trandisciplinar (G.HA.yTe.T.) no âmbito da UTN regional de Mendoza. No campo do habitat, a 
partir de 2015, novas demandas são registradas globalmente quando atingem a definição de 
metas de desenvolvimento sustentável; posteriormente, da ONU-Habitat (Habitat III), surge a 
nova agenda urbana com vistas a 2030. Ao mesmo tempo, Novas demandas surgem 
localmente, em termos de legislação, vale a pena mencionar a Lei 8051 de planejamento do 
uso da terra e uso da terra, a Lei 8.999 do plano de  planejamento provincial e a Lei 9115 que 
adere ao Dia Mundial do Habitat em Mendoza. Assim, dando um novo impulso e cenário de 
enquadramento para trabalhar no habitat social das universidades, em particular da UTN 
Regional Mendoza. O grupo propõe como visão ser uma referência de excelência na 
abordagem, experimentação e resolução transdisciplinar do habitat e território da nossa região. 
Cuidar das desigualdades e oportunidades habitacionais, territoriais, sociais, econômicas e 
ambientais; O objetivo final é a transformação sociotecnológica da habitação e da cultura em 
favor de um habitat e território adequados. Contamos com um pluralismo metodológico, uma 
ontologia de complexidade e uma epistemologia estendida à teoria e praxe social histórica, 
estressante em nosso contexto. Da mesma forma, as tecnologias hard e soft de habitat social 
e território contribuem para a nossa abordagem, favorecendo a ideia de complexidade e 
espaço curricular indivisível. Sua missão é contribuir para o conhecimento científico e praxis 
do habitat e território regional, apoiando-nos em pesquisa, formação de recursos humanos, 
transferência de conhecimento e interação com instituições locais, nacionais e internacionais 
para o avanço da ciência, bem como para a resolução de problemas de habitat e território. 
Seu objetivo geral é produzir conhecimento científico e tecnológico, ensino e extensão no 
campo do habitat social e territorial, articulando o mundo acadêmico com a sociedade, o setor 
público e o setor privado, tudo dentro de um quadro de desenvolvimento local apropriado. 
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the provincial land planning plan and Law 9115 that adheres to the World Habitat Day in 
Mendoza. Thus giving a new impulse and framework scenario to work in the social habitat from 
the universities, in particular from UTN Regional Mendoza. The group proposes as a vision to 
be a benchmark of excellence in the approach, experimentation and trans-disciplinary 
resolution of the habitat and territory of our region. Taking care of housing, territorial, social, 
economic and environmental inequalities and opportunities; The ultimate goal is the socio-
technological transformation of housing and culture in favor of a suitable habitat and territory. 
We rely on a methodological pluralism, an ontology of complexity and an epistemology 
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extended to the social historical, stressing theory and praxis in our context. Likewise, the hard 
and soft technologies of social habitat and territory contribute to our approach, favoring the idea 
of complexity and indivisible curricular space. Its mission is to contribute to the scientific 
knowledge and praxis of the habitat and regional territory by supporting us in research, human 
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I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS. 
En el mundo actual casi una mitad de la población mundial vive en ciudades, y esta 
tendencia sigue en aumento. Además “es un hecho que las ciudades de América 
Latina y el Caribe (ALC) están siendo testigos de un proceso de urbanización 
acelerado que está generando importantes desafíos para el desarrollo urbano 
sostenible de la región. Dichos desafíos no dan tregua y requieren un tratamiento 
integral que permita satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el 
bienestar de las generaciones futuras” sostiene el BID. Estos problemas de las 
ciudades consideradas monstruos consumidores de energía, productores de 
residuos, generadores de desigualdades espaciales, sociales, culturales y 
económicas, están directamente relacionadas con la producción del hábitat. La 
ingeniería como soporte material del hábitat constituye un factor esencial del 
hábitat, puesto que de sus efectos materiales el hábitat construido condiciona, 
favorece, potencia o anula las condiciones de desarrollo de una comunidad y/o 
territorio. Por ello la importancia y necesidad que los ingenieros en conjunto con 
disciplinas afines y concurrentes aporten a la investigación y desarrollo del hábitat en 
nuestras latitudes. 
 
Nuevas demandas del contexto global y nacional y local. 
En el campo del Hábitat, a partir del 2015 se registran nuevas demandas en lo global 
al alcanzar la definición de los objetivos de desarrollo sostenible. Posteriormente 
desde ONU- Hábitat (Hábitat III), la Nueva Agenda Urbana con miras al 2030. De igual 
modo surgen nuevas demandas en lo local, por ejemplo en términos de legislación vale 
mencionar a la Ley 8051Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo; Ley 8999 
Plan provincial de Ordenamiento Territorial y Ley 9115 Día mundial y provincial del 
Hábitat. Dando un nuevo escenario marco para trabajar en el hábitat desde las 
Universidades. En particular si consideramos que desde el 2009, pronto a cumplir los 
10 años de que está vigente la ley 8051, los lugares correspondientes a los tres 
vocales del sector científico técnico y universidades siempre han sido ocupados por la 
UNCUYO y por Universidades Privadas. La Agencia Provincial de Ordenamiento 
Territorial nunca ha tenido un vocal perteneciente a la FRM-UTN aunque la ley se lo 
permite. La FRM ha quedado relegada de tener participación como vocal de la 
APOT, de allí también que surge la urgencia de contar con académicos y un grupo 
dedicado al hábitat y territorio en el ámbito de la FRM que pueda cubrir ese nicho 
vacante en la UTN y aportar al CPOT y APOT. 
 

Marco académico. 
En este apartado se presentan algunos aportes que dan sustento a la presente 
propuesta en el área de educación superior: la declaración de Ushuaia proveniente 
del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina y 
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Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería; la 
declaración final de la III Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018; el 
documento “Educación superior, ciencia, tecnología y agenda 2030” de Nuñez, 2017; 
y actividades profesionales reservadas al título de ingeniero 

 
El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina (CONFEDI) 
como miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de 
Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) en 2015 emitió la Declaración de Ushuaia 
(Argentina) donde entre otras consideraciones se expresó lo siguiente, que puede 
ser extrapolable a otras áreas del conocimiento: 

 
“…La docencia en ingeniería debe preparar a las nuevas generaciones de profesionales para 
encontrar soluciones creativas y sostenibles que permitan superar las diferencias e 
inequidades sociales, económicas y tecnológicas y puedan constituirse en instrumentos 
efectivos de mejoramiento social y crecimiento económico. Con ese propósito uno de los 
acentos de la docencia en ingeniería debe colocarse en la contextualización regional que 
se dé a la educación de los ingenieros. El conocimiento de la historia de la profesión, de las 
características de su ejercicio y de sus propias expectativas de cambio debe sumarse al 
conocimiento de la cultura, los recursos, los saberes, las expectativas y necesidades de la 
región. En el marco de la reunión de Ushuaia, se declara: Para el logro de este compromiso, 
se sustentará en el principio de que educar ingenieros requiere la satisfacción, por parte de 
los profesores, de una serie de cualidades que deben reflejarse en su formación como 
profesionales de la educación”. ASIBEI considera que el abordaje de la formación de 
profesores debe realizarse desde un enfoque de colaboración/red centrado en las 
necesidades de las Instituciones de Educación Superior y de los educadores (bajo costo, 
comodidad, reconocimiento mutuo, control de calidad revisado por expertos y 
personalización). Debe tener como objetivo aumentar considerablemente el número de 
educadores capacitados para incorporar en los programas las dimensiones del Desarrollo 
Territorial Sostenible, a través de una sólida formación pedagógica y profesional.” 

 
 Además ASIBEI propone en su plan de acción para los próximos años, 
asumiendo el compromiso de disponer su esfuerzo y trabajo en el área de ingeniería. 
Crear Cátedras Abiertas, virtuales o con soporte local sobre temáticas propias del 
Desarrollo Territorial Sostenible, certificadas por IESALCI. Relacionar Formación con 
Investigación científica y tecnológica e innovación 
 
Por otro lado, de la Declaración final de la III Conferencia Regional de Educación 
Superior (CRES) para América Latina y el Caribe, desarrollada en junio de 2018, se 
destaca que “Pensar que las tecnologías y las ciencias resolverán los problemas 
acuciantes de la humanidad es importante pero no suficiente. El diálogo de saberes 
para ser universal ha de ser plural e igualitario, para posibilitar el diálogo de las 
culturas.” (CRES, 2018:02). Además alienta a que “En consonancia con el cuarto 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda de Desarrollo adoptada por la 
UNESCO (2030), instamos a los Estados a promover una vigorosa política de 
ampliación de la oferta de educación superior…” (CRES, 2018:03). 
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Entre los análisis de los actuales debates y panoramas que se presentan en la 
Región se destaca la reciente obra de Nuñez Jover, (2017) el autor de “Educación 
superior, ciencia, tecnología y agenda 2030”, obra de UDUAL, cuadernos de 
Universidades 2. La obra nos acerca a la relación entre Universidad y Tecnología. A 
continuación un extracto de la obra: 
 

La Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) en Argentina en 2018, 
seleccionó como uno de sus ejes de discusión el papel estratégico de la educación 
superior en el desarrollo sostenible. Ese es el tema que abordamos en este documento. 
La selección del mismo parece justificada por la compleja situación económica, social y 
ambiental por la que atraviesa la humanidad y en particular América Latina y el Caribe 
(ALC). La alarma ante semejante situación condujo en 2015 a las Naciones Unidas a 
aprobar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, con sus objetivos y metas. Se le ha 
denominado “agenda civilizatoria” que reclama una “alianza mundial reforzada”. 

 
Frente este escenario el autor avanza en el análisis de lo que llama Nuevos paradigmas, 
nuevas políticas: 

 
“Es preciso incorporar una visión mucho más interactiva, donde múltiples actores dan 
forma a las trayectorias tecnológicas que se co-construyen con participación de las 
universidades y se orientan a satisfacer necesidades sociales relevantes. Para ello, se 
sugiere explorar el papel de la universidad desde la perspectiva de los sistemas de 
innovación para un desarrollo inclusivo (Dutrénit y Sutz, 2013). Un enfoque que subraye 
la relevancia social de los procesos de formación, investigación, innovación, ampliando su 
capacidad de fomentar el bienestar humano. 

 
Como alternativa se presenta el modelo de “universidades para el desarrollo” (Arocena, 
Goransson y Sutz, 2015; Arocena y Sutz, 2015 y 2016). La “Universidad para el 
Desarrollo” es una formulación contemporánea de ideal de universidad socialmente 
comprometida que en América Latina forjó el Movimiento de la Reforma Universitaria de 
Córdoba en 1918. La “Universidad para el Desarrollo” se caracteriza por la práctica 
conjunta de la enseñanza, la investigación, y la extensión y otras actividades en el medio, 
apuntando a sumar esfuerzos con muy diversos actores sociales para el Desarrollo 
Humano Sustentable, lo que implica en particular contribuir a la generalización de la 
educación avanzada y permanente, la creación original de cultura y conocimiento 
socialmente valioso, la solución de problemas colectivos, priorizando a los sectores más 
postergados, mediante la colaboración de actores universitarios y de otros ámbitos en 
procesos interactivos donde todos aprenden y se desempeñan no como pacientes sino 
como agentes (Arocena y Sutz, 2016). 

 
Universidad y desarrollo local, se argumenta que un encuentro más fértil e intenso entre 
universidad y sociedad puede lograrse a través de una mayor articulación de las 
universidades con los contextos territoriales más inmediatos en que ellas se 
desenvuelven. En esos territorios existen con frecuencia necesidades de salud, 
producción de alimentos, construcción de viviendas, energía, calidad del agua, entre 
otras. 
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educación avanzada y permanente, la creación original de cultura y conocimiento 
socialmente valioso, la solución de problemas colectivos, priorizando a los sectores más 
postergados, mediante la colaboración de actores universitarios y de otros ámbitos en 
procesos interactivos donde todos aprenden y se desempeñan no como pacientes sino 
como agentes (Arocena y Sutz, 2016). 

 
Universidad y desarrollo local, se argumenta que un encuentro más fértil e intenso entre 
universidad y sociedad puede lograrse a través de una mayor articulación de las 
universidades con los contextos territoriales más inmediatos en que ellas se 
desenvuelven. En esos territorios existen con frecuencia necesidades de salud, 
producción de alimentos, construcción de viviendas, energía, calidad del agua, entre 
otras. 
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La dimensión local es muy relevante para las estrategias de desarrollo sostenible y tiene 
una muy alta significación para los procesos de construcción del conocimiento. El espacio 
local es un ámbito muy apropiado para desplegar proyectos del tipo “ciencia de la 
sostenibilidad”, “tecnologías e innovaciones sociales”. En su proyección local la 
universidad puede mostrar sus potencialidades como institución orientada al desarrollo 
sostenible e inclusivo.” 

 
Por otro lado resulta relevante recordar que el en plan de estudio de la carrera de 
ingeniería civil (ordenanza 1030) las actividades profesionales reservadas al título de 
ingeniero civil (resolución ministerial 1232/01) comprendían, entre otras: 
A. Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y 
mantenimiento de, 
10. Obras de saneamiento urbano y rural. 
12. Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de 
servicios públicos vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía. 
13. Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica 
cuando correspondiere. 

B. Estudios, tareas y asesoramiento relacionado con, 
3. Planeamiento de sistema de transporte en general. 
4. Estudio de tránsito en rutas y ciudades. 

 
 Marco referencial teórico-conceptual. 

El marco teórico se asienta sobre teorías de producción-consumo de hábitat y 
territorio, su articulación con la teoría de desarrollo sostenible y la teoría de la 
complejidad. Nos proponemos trabajar en la relación, construcción, debate y 
aportación de conceptos teóricos- prácticos a la luz de las tres lógicas de hábitat y 
territorio: la lógica del Estado, la lógica del privado y la lógica de la necesidad. 
 
En ese sentido, el desarrollo conceptual sobre el cual se apoya la presente propuesta, 
parte de recuperar conceptos claves que giran en torno a, i) la construcción de 
hábitat, ii) las tecnologías sostenibles, y iii) la transdisciplina para la complejidad. 
Desde esta perspectiva teórica-conceptual, de modo subsidiario emergen conceptos 
de carácter técnico-operativo y otros en función de los procesos o fenómenos sobre 
los cuales se pretende trabajar como son, entre otros: Producción social del hábitat, 
Calidad de vida, pobreza, Derecho a la ciudad, Segregación residencial, 
Infraestructura urbana rural, Ecología urbana, Políticas públicas, Sistemas de 
producción habitacional, Déficit habitacional, Mejoramiento de vivienda, Barrio, 
Vivienda, Vivienda digna, Vivienda adecuada, Tecnología social, Tecnologías duras y 
blandas, Complejidad, sustentabilidad, percepción del paisaje, etc. 
 
En este andamiaje conceptual son centrales cinco conceptos: hábitat, territorio, y 
paisaje cultural, tecnologías y transdisciplina. Sintéticamente, entendemos al territorio 
como soporte físico, hábitat como producción del espacio con determinadas 
condiciones y características, y paisaje como el resultado o producto de la 
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combinación del territorio y la impronta del hábitat, paisaje como imagen del desarrollo 
de una sociedad. 
 
Para Hábitat Internacional Coalition (2018), el concepto de hábitat, se puede 
encontrar originalmente en las ciencias biológicas pero en la actualidad ha sido 
adaptado por las ciencias sociales. En este sentido tiende a convertirse en la 
categoría fundamental y unificadora de las disciplinas que se ocupan de la 
modificación y organización del espacio y de su valoración y uso en el tiempo, con el fin 
de hacerlo habitable por el hombre, entendiendo a éste como parte de un modelo 
social en un momento histórico determinado. En consecuencia la noción de hábitat 
debe referirse al ordenamiento de integración de hechos físicos-espaciales que son 
resultado de hechos sociales, económicos, culturales y geográficos y va incorporada a 
magnitudes que pasando por el país, la región, la ciudad, el barrio terminan o 
comienzan en el edificio y su equipamiento. El análisis de hábitat exige sustituir como 
objeto de estudio y decisión práctica al edificio, al camino, al puente, considerados 
como singularidad y aun a la misma urbe (en cuanto a la totalización del espacio 
modificado), para abarcar la totalidad del espacio natural ocupado por un grupo social. 
En conclusión se entiende al hábitat como la organización del espacio tanto para 
actividades del hombre como las actividades del hombre en el espacio (HIC, 2018). 
 
Según, Bosio y otros (2011), el hábitat es considerado como un espacio de 
asentamientos humanos socialmente integrados, accesibles y equitativos en el que 
todos sus habitantes, sin discriminación de ningún tipo, tienen garantizados sus 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En este marco, el acceso al 
hábitat digno y la solución habitacional contemplan a la vivienda como un producto y al 
mismo tiempo como un proceso, que incorpora en su definición no sólo a lo 
constructivo, sino también a las dinámicas sociales y de participación de los 
habitantes en todas las instancias de decisión y ejecución. (Graciela Bosio; Corina 
Echavarría; Mónica Minoldo y Dante Pipa., 2011:17) 
 
Doberti (2000) entiende al Hábitat como al conjunto de elementos artificiales y 
naturales que componen el entorno o medio ambiente en que se desarrolla la vida 
social. Según tres escalas: la objetual, la edilícia y la urbana. Es fundamental para 
esta caracterización del Hábitat entender que los elementos de estos conjuntos están 
correlacionados de manera sistemática con los comportamientos, conductas o 
Prácticas Sociales. (Doberti, 2000:01). Así, el espacio entre ambos sistemas está 
dividido por una vertical que deslinda hacia un lado la Producción del Hábitat o 
"campo del hacer" y hacia el otro lado la Ocupación del Hábitat o "campo del 
disponer" (Doberti, 2000:02) 
 
Para Vanoli (2017) la noción de Hábitat, la entiende como el acceso universal a la 
tierra, la vivienda, las infraestructuras básicas, los equipamientos sociales, los 
servicios y los espacios de trabajo y producción en un marco de respeto de los rasgos 
culturales y simbólicos de cada comunidad y de la preservación del ambiente, según 
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las particularidades del medio urbano y del rural (VANOLI 2017 transdisciplinia 
habitat) 
 
Para Selzer (2018) del CEIIUV, el concepto de hábitat se refiere al conjunto de la 
vivienda propiamente dicha y todo el entorno esencial para su funcionamiento: 
infraestructura de servicios, equipamiento comunitario, trama de transportes y 
comunicaciones, nexos con el resto de la comunidad. Supera así al antiguo concepto 
de vivienda, limitado al de mera habitación (Centro de Estudio e Investigación en 
Ingeniería Urbana y Vivienda) 
 
Las conceptualizaciones sobre el territorio se enriquece de diversas disciplinas y 
autores: Para Sepúlveda Ocampo, (1992) el territorio es un concepto que podría 
ilustrar esta transición es el de interfase territorial, proveniente de la ecología pero 
definido como la zona de contacto, interrelación y/o interpenetración de los sistemas 
sociales y espaciales (SEPÚLVEDA OCAMPO y otros, 1992) 
 
Para Echeverria Ramirez y Rincon Patiño (2000), es necesario interpretar el territorio 
en su doble papel: como soporte material y básico del desarrollo social y como 
producción social derivada de la actividad humana que transforma ese territorio que le 
sirve de base. El territorio no es más ese trozo de naturaleza con cualidades físicas, 
climáticas, ambientales, etc., o ese espacio físico con cualidades materiales, 
funcionales y formales, etc., sino que se define desde los procesos y grupos sociales 
que lo han transformado e intervenido haciéndolo parte de su devenir. (…) Mientras 
los hombres marcan, habitan, transforman y se apropian del territorio, lo van 
configurando y reorganizando, de acuerdo con la forma como ellos se relacionan 
entre sí dentro del mismo y a su vez, dicho territorio afecta y transforma a los seres que 
lo habitan y se constituye en parte vital del hombre. De esa manera trasciende sus 
características físicas, hasta convertirse en ese lugar donde se gestan las 
identidades y 
pertenencias y se realiza la personalidad (ECHEVERRÍA RAMÍREZ y RINCÓN 
PATIÑO, 2000) 
 
Según Zoido (2000), el territorio como Espacio geográfico en sentido amplio 
(terrestre, marítimo, aéreo, subterráneo) atribuido a un ser individual o a una entidad 
colectiva. (…) se relaciona estrechamente con la noción de dominio. (…) En relación a 
los hechos humanos, el término territorio alcanza también otro sentido, además del de 
espacio adscrito y vivido, el de espacio manejado, adaptado a las necesidades 
cambiantes, en un continuo proceso de territorialización (Zoido y otros, 2000) 
 
Otro de los conceptos importantes es el referido a las tecnologías. En particular la 
tecnología dura, blanda y social. Tecnologías duras, son las que se ocupan de 
transformar los materiales, para producir o construir objetos o artefactos. Las 
tecnologías duras son “tangibles”, es decir se pueden tocar físicamente, son 
productos reales y concretos. Las tecnologías blandas, en las que su producto no es 



493

9 Nuevo aporte a la investigación/formación de hábitat social … - Martin ZALAZAR- 

 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 

 

combinación del territorio y la impronta del hábitat, paisaje como imagen del desarrollo 
de una sociedad. 
 
Para Hábitat Internacional Coalition (2018), el concepto de hábitat, se puede 
encontrar originalmente en las ciencias biológicas pero en la actualidad ha sido 
adaptado por las ciencias sociales. En este sentido tiende a convertirse en la 
categoría fundamental y unificadora de las disciplinas que se ocupan de la 
modificación y organización del espacio y de su valoración y uso en el tiempo, con el fin 
de hacerlo habitable por el hombre, entendiendo a éste como parte de un modelo 
social en un momento histórico determinado. En consecuencia la noción de hábitat 
debe referirse al ordenamiento de integración de hechos físicos-espaciales que son 
resultado de hechos sociales, económicos, culturales y geográficos y va incorporada a 
magnitudes que pasando por el país, la región, la ciudad, el barrio terminan o 
comienzan en el edificio y su equipamiento. El análisis de hábitat exige sustituir como 
objeto de estudio y decisión práctica al edificio, al camino, al puente, considerados 
como singularidad y aun a la misma urbe (en cuanto a la totalización del espacio 
modificado), para abarcar la totalidad del espacio natural ocupado por un grupo social. 
En conclusión se entiende al hábitat como la organización del espacio tanto para 
actividades del hombre como las actividades del hombre en el espacio (HIC, 2018). 
 
Según, Bosio y otros (2011), el hábitat es considerado como un espacio de 
asentamientos humanos socialmente integrados, accesibles y equitativos en el que 
todos sus habitantes, sin discriminación de ningún tipo, tienen garantizados sus 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En este marco, el acceso al 
hábitat digno y la solución habitacional contemplan a la vivienda como un producto y al 
mismo tiempo como un proceso, que incorpora en su definición no sólo a lo 
constructivo, sino también a las dinámicas sociales y de participación de los 
habitantes en todas las instancias de decisión y ejecución. (Graciela Bosio; Corina 
Echavarría; Mónica Minoldo y Dante Pipa., 2011:17) 
 
Doberti (2000) entiende al Hábitat como al conjunto de elementos artificiales y 
naturales que componen el entorno o medio ambiente en que se desarrolla la vida 
social. Según tres escalas: la objetual, la edilícia y la urbana. Es fundamental para 
esta caracterización del Hábitat entender que los elementos de estos conjuntos están 
correlacionados de manera sistemática con los comportamientos, conductas o 
Prácticas Sociales. (Doberti, 2000:01). Así, el espacio entre ambos sistemas está 
dividido por una vertical que deslinda hacia un lado la Producción del Hábitat o 
"campo del hacer" y hacia el otro lado la Ocupación del Hábitat o "campo del 
disponer" (Doberti, 2000:02) 
 
Para Vanoli (2017) la noción de Hábitat, la entiende como el acceso universal a la 
tierra, la vivienda, las infraestructuras básicas, los equipamientos sociales, los 
servicios y los espacios de trabajo y producción en un marco de respeto de los rasgos 
culturales y simbólicos de cada comunidad y de la preservación del ambiente, según 
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las particularidades del medio urbano y del rural (VANOLI 2017 transdisciplinia 
habitat) 
 
Para Selzer (2018) del CEIIUV, el concepto de hábitat se refiere al conjunto de la 
vivienda propiamente dicha y todo el entorno esencial para su funcionamiento: 
infraestructura de servicios, equipamiento comunitario, trama de transportes y 
comunicaciones, nexos con el resto de la comunidad. Supera así al antiguo concepto 
de vivienda, limitado al de mera habitación (Centro de Estudio e Investigación en 
Ingeniería Urbana y Vivienda) 
 
Las conceptualizaciones sobre el territorio se enriquece de diversas disciplinas y 
autores: Para Sepúlveda Ocampo, (1992) el territorio es un concepto que podría 
ilustrar esta transición es el de interfase territorial, proveniente de la ecología pero 
definido como la zona de contacto, interrelación y/o interpenetración de los sistemas 
sociales y espaciales (SEPÚLVEDA OCAMPO y otros, 1992) 
 
Para Echeverria Ramirez y Rincon Patiño (2000), es necesario interpretar el territorio 
en su doble papel: como soporte material y básico del desarrollo social y como 
producción social derivada de la actividad humana que transforma ese territorio que le 
sirve de base. El territorio no es más ese trozo de naturaleza con cualidades físicas, 
climáticas, ambientales, etc., o ese espacio físico con cualidades materiales, 
funcionales y formales, etc., sino que se define desde los procesos y grupos sociales 
que lo han transformado e intervenido haciéndolo parte de su devenir. (…) Mientras 
los hombres marcan, habitan, transforman y se apropian del territorio, lo van 
configurando y reorganizando, de acuerdo con la forma como ellos se relacionan 
entre sí dentro del mismo y a su vez, dicho territorio afecta y transforma a los seres que 
lo habitan y se constituye en parte vital del hombre. De esa manera trasciende sus 
características físicas, hasta convertirse en ese lugar donde se gestan las 
identidades y 
pertenencias y se realiza la personalidad (ECHEVERRÍA RAMÍREZ y RINCÓN 
PATIÑO, 2000) 
 
Según Zoido (2000), el territorio como Espacio geográfico en sentido amplio 
(terrestre, marítimo, aéreo, subterráneo) atribuido a un ser individual o a una entidad 
colectiva. (…) se relaciona estrechamente con la noción de dominio. (…) En relación a 
los hechos humanos, el término territorio alcanza también otro sentido, además del de 
espacio adscrito y vivido, el de espacio manejado, adaptado a las necesidades 
cambiantes, en un continuo proceso de territorialización (Zoido y otros, 2000) 
 
Otro de los conceptos importantes es el referido a las tecnologías. En particular la 
tecnología dura, blanda y social. Tecnologías duras, son las que se ocupan de 
transformar los materiales, para producir o construir objetos o artefactos. Las 
tecnologías duras son “tangibles”, es decir se pueden tocar físicamente, son 
productos reales y concretos. Las tecnologías blandas, en las que su producto no es 
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objeto tangible, es decir, “no se puede tocar”. Este tipo de tecnologías pretenden 
mejorar el funcionamiento de las instituciones y organizaciones, para el mejor 
cumplimiento de sus objetivos. Dichas instituciones y organizaciones pueden ser 
comerciales, de servicios, o institucionales, con o sin fines de lucro. Las tecnologías 
blandas son metodologías que tratan con las interacciones humanas y los procesos 
sociales. No constituyen objetos tangibles como las tecnologías duras. Las 
tecnologías blandas o conocimientos y métodos que estas implican se basan en su 
mayoría en las denominadas "ciencias blandas". 
 
Para Dagnino (2010) Tecnología Social es el “resultado de la acción de un colectivo 
de productores sobre un proceso de trabajo que, en función de un contexto socio 
económico, que engendra la propiedad colectiva de los medios de producción, y de 
un acuerdo social, que legitima el asociativismo, en un ambiente productivo con 
control autogestionario, y una cooperación de tipo participativa permite una 
modificación en el producto generado, posible de ser apropiado según la decisión del 
colectivo” (Dagnino, 2010:50) 
 
Para Peyloubet (2017) en Animarse a habitar, la Tecnología Apropiada también 
contribuye a la reflexión del concepto novedoso de la TS pero en otro sentido; la TA si 
bien sufrió importante críticas se relevaron aspectos de la misma que sirvieron a la 
base conceptual de la TS. 
La autora entiende a Tecnología, “como sistema interrelacionado de conocimientos, 
artefactos, destrezas y habilidades, recursos, estimaciones económicas, valores y 
acuerdos sociales, preferencias culturales y estéticas; puede así sintetizarse como un 
entramado socio técnico inmerso en un escenario cultural determinado. Por lo tanto, 
el desarrollo de los procesos tecnológicos, siempre hay que comprenderlos e 
interpretarlos a partir de un contexto socio-historico, como un fenómeno sistémico, 
multidireccional y complejo.”(Peyloubet, 2017:76). 
 
Continua afirmando que, el “concepto de tecnología articula tres argumentos 
distinguibles a nivel analítico: tecnología producto, tecnología proceso y tecnología 
gestión” (Peyloubet, 2017:77) 
 
Ella sostiene que “los abordajes en Ciencia y Tecnología para innovar en Hábitat 
deben reconsiderar la BASE COGNITIVA existente basada en epistemias 
reduccionistas, cuestionando: el paradigma ofertista tecnológico, las transferencias 
tecnológicas de base 
lineal, los desarrollos sin valores en sus genes –no a la neutralidad científica – la 
emulación de modelos exógenos de alto valor global y escaso o nulo valor local, la 
formulación de respuestas mágicas- cajas negras- que segregan grupos relevantes 
en complejos decisorios”(Peyloubet, 2017:125.) 
 
En lo referido a la transdisciplinariedad, vale mencionar que el avance de las 
disciplinas científicas se acompañó de procesos de diferenciación e integración, que 
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abarcaron determinadas áreas relativamente cercanas, ya fuera por sus objetos de 
estudio, o por las demandas de las actividades humanas que las integraron en el 
quehacer. Así aparecieron algunas formas intermedias que rebasan parcialmente los 
límites de los conocimientos disciplinarios, aunque no lo hacen por completo. 
La Transdisciplina es una forma de organización de los conocimientos que 
trascienden las disciplinas de una forma principal. Se ha entendido la transdisciplina 
haciendo énfasis a) en lo que está entre las disciplinas, b) en lo que las atraviesa a 
todas, y c) en lo que está más allá de ellas. A pesar de las diferencias antes 
mencionadas, y de la existencia en el pasado de la interpretación de la transdisciplina 
como una mega o hiper disciplina, todas las interpretaciones coinciden en la 
necesidad de que los conocimientos científicos se nutran y aporten una mirada global 
que no se reduzca a las disciplinas ni a sus campos, que vaya en la dirección de 
considerar el mundo en su unidad diversa. Que no lo separe, aunque distinga las 
diferencias. La transdisciplina representa la aspiración a un conocimiento lo más 
completo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes 
humanos. Por eso el diálogo de saberes y la complejidad son inherentes a la actitud 
transdisciplinaria, que se plantea el mundo como pregunta y como aspiración. 
 
La transdisciplina no renuncia ni rechaza las disciplinas. Con la transdisciplina se 
aspira a un conocimiento relacional, complejo, que nunca será acabado, pero aspira 
al diálogo y la revisión permanentes. Tal vez este último principio de deba en gran 
medida a que conocemos con nuestros órganos de los sentidos, a nuestra 
percepción. Como señala Von Foerster no existe un único punto de vista (disciplina), 
sino múltiples visiones de un mismo objeto, la realidad entonces puede ser vista 
como un prisma de múltiples caras o niveles de realidad. La transdisciplina no elimina 
a las disciplinas lo que elimina es esa verdad que dice que el conocimiento 
disciplinario es totalizador, cambia el enfoque disciplinario por uno que lo atraviesa, el 
transdisciplinario. 
 
Corresponde a Basarab Nicolescu una comprensión de la transdisciplina que enfatiza 
el “ir más allá” de las disciplinas, trascenderlas. La Transdisciplina concierne 
entonces a una indagación que a la vez se realice entre las disciplinas, las atraviese, 
-el a través de-, y continúe más allá de ellas (Edgar Morin). Para Morin, 
transdisciplina y complejidad están estrechamente unidas como formas de 
pensamiento relacional, y como interpretaciones del conocimiento desde la 
perspectiva de la vida humana y el compromiso social: “Volvemos entonces a la 
imperiosa necesidad de proponer, vivir, aprender y enseñar un pensamiento 
complejo, que vuelva a tejer las disciplinas como posibilidad de humanidad en 
completud; y que sólo de esta manera se vencería la eterna limitación y fragmentación 
del sujeto separado de sí mismo en la búsqueda del conocimiento.” (Nicolescu, 1996) 
 
En síntesis, a partir de las diversas aportaciones existentes en el campo del hábitat 
resulta conveniente posicionarnos en lo conceptual desde esta propuesta, para lo cual 
nuestra noción de hábitat se refiere una visión holística que integra a los actores 
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objeto tangible, es decir, “no se puede tocar”. Este tipo de tecnologías pretenden 
mejorar el funcionamiento de las instituciones y organizaciones, para el mejor 
cumplimiento de sus objetivos. Dichas instituciones y organizaciones pueden ser 
comerciales, de servicios, o institucionales, con o sin fines de lucro. Las tecnologías 
blandas son metodologías que tratan con las interacciones humanas y los procesos 
sociales. No constituyen objetos tangibles como las tecnologías duras. Las 
tecnologías blandas o conocimientos y métodos que estas implican se basan en su 
mayoría en las denominadas "ciencias blandas". 
 
Para Dagnino (2010) Tecnología Social es el “resultado de la acción de un colectivo 
de productores sobre un proceso de trabajo que, en función de un contexto socio 
económico, que engendra la propiedad colectiva de los medios de producción, y de 
un acuerdo social, que legitima el asociativismo, en un ambiente productivo con 
control autogestionario, y una cooperación de tipo participativa permite una 
modificación en el producto generado, posible de ser apropiado según la decisión del 
colectivo” (Dagnino, 2010:50) 
 
Para Peyloubet (2017) en Animarse a habitar, la Tecnología Apropiada también 
contribuye a la reflexión del concepto novedoso de la TS pero en otro sentido; la TA si 
bien sufrió importante críticas se relevaron aspectos de la misma que sirvieron a la 
base conceptual de la TS. 
La autora entiende a Tecnología, “como sistema interrelacionado de conocimientos, 
artefactos, destrezas y habilidades, recursos, estimaciones económicas, valores y 
acuerdos sociales, preferencias culturales y estéticas; puede así sintetizarse como un 
entramado socio técnico inmerso en un escenario cultural determinado. Por lo tanto, 
el desarrollo de los procesos tecnológicos, siempre hay que comprenderlos e 
interpretarlos a partir de un contexto socio-historico, como un fenómeno sistémico, 
multidireccional y complejo.”(Peyloubet, 2017:76). 
 
Continua afirmando que, el “concepto de tecnología articula tres argumentos 
distinguibles a nivel analítico: tecnología producto, tecnología proceso y tecnología 
gestión” (Peyloubet, 2017:77) 
 
Ella sostiene que “los abordajes en Ciencia y Tecnología para innovar en Hábitat 
deben reconsiderar la BASE COGNITIVA existente basada en epistemias 
reduccionistas, cuestionando: el paradigma ofertista tecnológico, las transferencias 
tecnológicas de base 
lineal, los desarrollos sin valores en sus genes –no a la neutralidad científica – la 
emulación de modelos exógenos de alto valor global y escaso o nulo valor local, la 
formulación de respuestas mágicas- cajas negras- que segregan grupos relevantes 
en complejos decisorios”(Peyloubet, 2017:125.) 
 
En lo referido a la transdisciplinariedad, vale mencionar que el avance de las 
disciplinas científicas se acompañó de procesos de diferenciación e integración, que 
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abarcaron determinadas áreas relativamente cercanas, ya fuera por sus objetos de 
estudio, o por las demandas de las actividades humanas que las integraron en el 
quehacer. Así aparecieron algunas formas intermedias que rebasan parcialmente los 
límites de los conocimientos disciplinarios, aunque no lo hacen por completo. 
La Transdisciplina es una forma de organización de los conocimientos que 
trascienden las disciplinas de una forma principal. Se ha entendido la transdisciplina 
haciendo énfasis a) en lo que está entre las disciplinas, b) en lo que las atraviesa a 
todas, y c) en lo que está más allá de ellas. A pesar de las diferencias antes 
mencionadas, y de la existencia en el pasado de la interpretación de la transdisciplina 
como una mega o hiper disciplina, todas las interpretaciones coinciden en la 
necesidad de que los conocimientos científicos se nutran y aporten una mirada global 
que no se reduzca a las disciplinas ni a sus campos, que vaya en la dirección de 
considerar el mundo en su unidad diversa. Que no lo separe, aunque distinga las 
diferencias. La transdisciplina representa la aspiración a un conocimiento lo más 
completo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes 
humanos. Por eso el diálogo de saberes y la complejidad son inherentes a la actitud 
transdisciplinaria, que se plantea el mundo como pregunta y como aspiración. 
 
La transdisciplina no renuncia ni rechaza las disciplinas. Con la transdisciplina se 
aspira a un conocimiento relacional, complejo, que nunca será acabado, pero aspira 
al diálogo y la revisión permanentes. Tal vez este último principio de deba en gran 
medida a que conocemos con nuestros órganos de los sentidos, a nuestra 
percepción. Como señala Von Foerster no existe un único punto de vista (disciplina), 
sino múltiples visiones de un mismo objeto, la realidad entonces puede ser vista 
como un prisma de múltiples caras o niveles de realidad. La transdisciplina no elimina 
a las disciplinas lo que elimina es esa verdad que dice que el conocimiento 
disciplinario es totalizador, cambia el enfoque disciplinario por uno que lo atraviesa, el 
transdisciplinario. 
 
Corresponde a Basarab Nicolescu una comprensión de la transdisciplina que enfatiza 
el “ir más allá” de las disciplinas, trascenderlas. La Transdisciplina concierne 
entonces a una indagación que a la vez se realice entre las disciplinas, las atraviese, 
-el a través de-, y continúe más allá de ellas (Edgar Morin). Para Morin, 
transdisciplina y complejidad están estrechamente unidas como formas de 
pensamiento relacional, y como interpretaciones del conocimiento desde la 
perspectiva de la vida humana y el compromiso social: “Volvemos entonces a la 
imperiosa necesidad de proponer, vivir, aprender y enseñar un pensamiento 
complejo, que vuelva a tejer las disciplinas como posibilidad de humanidad en 
completud; y que sólo de esta manera se vencería la eterna limitación y fragmentación 
del sujeto separado de sí mismo en la búsqueda del conocimiento.” (Nicolescu, 1996) 
 
En síntesis, a partir de las diversas aportaciones existentes en el campo del hábitat 
resulta conveniente posicionarnos en lo conceptual desde esta propuesta, para lo cual 
nuestra noción de hábitat se refiere una visión holística que integra a los actores 
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sociales, estatales y privados 

que producen, modifican y/o consumen un territorio indistintamente de su escala, en un 
marco de complejidad de relaciones que vincula derechos y componentes sociales, 
económicos, culturales y ambientales integrados por elementos tangibles e 
intangibles, sean productos físicos-espaciales o procesos de diversas condiciones de 
in/equidad, accesibilidad, cohesión y/o prácticas sociales o tecnológicas que le 
imprimen una identidad y representación al territorio en cuestión (Zalazar, 2017). 
 
Esta propuesta se apoya sobre un consenso académico de la idea de hábitat como un 
proceso que involucra aspectos sociales, ambientales y económicos, con una 
multiplicidad de actores, donde se reflejan tensiones y conflictos. También se acuerda 
que se busca el bien común, que es un espacio construido colectivamente en el cual 
se debe prestar atención a los derechos del hábitat en torno al acceso a la tierra, la 
vivienda, la infraestructura y servicios, el trabajo, la cultura, la salud, la educación, el 
transporte, el ambiente, entre otros. Asimismo es convenido que actualmente se debe 
abordar el hábitat desde una idea de complejidad, que implica: romper con enfoques 
tradicionales fragmentarios e ineficientes; generar nuevas lógicas y perspectivas con 
grupos sociales; apelar a la creatividad y participación; identificar los distintos interés 
que entran en contradicción; buscar resoluciones a partir de la negociación, 
concertación y defensa de los derechos. En este mismo sentido, existe consenso sobre 
la enorme importancia de la interdisciplina y la transdiciplina en el trabajo del hábitat, lo 
cual implica ciertas renuncias desde la disciplina propia, entendiendo que los campos 
disciplinares son distintos a los objetos reales, es decir romper con la visión 
fragmentada de las disciplinas. Lo que implica que se debe mantener una actitud de 
rigurosidad conceptual, iniciativa, búsqueda, coherencia, curiosidad y flexibilidad. 
 

 Ocupación del nicho: la mirada holística. 
Si bien en Mendoza existen algunos ámbitos académicos dedicados al territorio y al 
hábitat. En la UTN son escasos los ámbitos de investigación sobre territorio, más aun 
en la FRM no existe un ámbito dedicado íntegramente a la investigación sobre hábitat 
social y territorio. Resulta importante que el grupo coadyuve a partir de una mirada 
holística los esfuerzos para poner a disposición la ciencia y tecnología a favor del 
hábitat social y el territorio adecuado. Enfatizando la peculiar conexión entre las 
Ingenierías y la Arquitectura-Urbanismo como disciplinas naturalmente 
complementarias y mutuamente necesarias, y a las cuales se suman otras disciplinas 
de las ciencias ambientales y sociales. Nos sustentamos en un pluralismo 
metodológico, una ontología de la complejidad y una epistemología ampliada a lo 
histórico social, poniendo en tensión teoría y praxis en nuestro contexto. Asimismo, en 
nuestro enfoque coadyuvan las tecnologías duras y blandas del hábitat social y 
territorio privilegiando la idea de complejidad, transdiciplina y espacio curricular 
indivisible. A continuación se presenta brevemente la programación del grupo de 
investigacion. 
 

II. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO. 
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Visión: Ser un referente de excelencia en el abordaje, experimentación y resolución 
transdiciplinar del hábitat y territorio de nuestra región. Ocupándonos de las 
desigualdades y oportunidades habitacionales, territoriales, sociales, económicas y 
ambientales; pretendiendo como meta última la transformación socio-tecnológica 
habitacional y cultural a favor de un hábitat y territorio adecuado. Misión: Contribuir al 
conocimiento científico y praxis del hábitat y territorio regional apoyándonos en la 
investigación, la formación de recursos humanos, la transferencia de conocimientos, 
y la interacción con instituciones locales, nacionales e 
internacionales para el avance de la ciencia así como para la resolución de 
problemáticas de hábitat y territorio. 
 

 Objetivos/funciones. 
Objetivo general: Producir conocimiento científico y tecnológico, docencia y extensión 
en el campo del hábitat y territorio, articulando el mundo académico con la sociedad, 
el sector público y el sector privado, todo ello en un marco de desarrollo local 
adecuado. 
 
Objetivos específicos en relación al campo temático 
-Promover mecanismos de integración multidisciplinarios entre las temáticas de 
hábitat y territorio dentro de grupo y con otros grupos y centros de la UTN. 
-Promover e incentivar la reflexión y el juicio crítico de la problemática conexa al 
hábitat en proyectos urbano y rural, y realizar su estudio y desarrollo mediante un 
enfoque multidisciplinario, que a través de la discusión y de la praxis permita 
identificar, caracterizar y realizar aportes al medio físico, tecnológico, social, 
ambiental, y económico, 
-Estudiar, comprender, evaluar y aportar conocimiento a la producción de hábitat y 
territorio atendiendo a su historia, espacialidad y resoluciones adecuadas al contexto 
social, tecnológico ambiental y económico. 
-Promover proyectos y estudios que preserven el conjunto elementos y dinámicas 
tangibles e intangibles existentes del hábitat y territorio buscando asegurar la calidad 
de vida de sus habitantes y de sus descendientes. 
-Analizar proyectos, planes y políticas del sector público y/o privado, ejecutados o en 
gestión vinculados a la construcción de hábitat y territorio. 
-Desarrollar y aplicar metodologías, técnicas e instrumentos al servicio de la 
producción y consumo apropiado y apropiable del hábitat y territorio; 
-Desarrollo de diagnósticos de hábitat y territorio en base a tecnologías duras y 
blandas de hábitat. 
-Generar propuestas y asesoramiento de hábitat y vivienda en el marco de la actual 
legislación sobre hábitat, territorio y ordenamiento territorial. Como ser, tipologías de 
viviendas sociales adaptadas a las condiciones naturales, climatológicas e identidad 
cultural; tipologías de loteo y cálculo y disposición del espacio verde obligatorio; 
educación para el cuidado del hábitat y concientizar a través de la incorporación de 
contenidos vinculados al hábitat; entre otras. 
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sociales, estatales y privados 

que producen, modifican y/o consumen un territorio indistintamente de su escala, en un 
marco de complejidad de relaciones que vincula derechos y componentes sociales, 
económicos, culturales y ambientales integrados por elementos tangibles e 
intangibles, sean productos físicos-espaciales o procesos de diversas condiciones de 
in/equidad, accesibilidad, cohesión y/o prácticas sociales o tecnológicas que le 
imprimen una identidad y representación al territorio en cuestión (Zalazar, 2017). 
 
Esta propuesta se apoya sobre un consenso académico de la idea de hábitat como un 
proceso que involucra aspectos sociales, ambientales y económicos, con una 
multiplicidad de actores, donde se reflejan tensiones y conflictos. También se acuerda 
que se busca el bien común, que es un espacio construido colectivamente en el cual 
se debe prestar atención a los derechos del hábitat en torno al acceso a la tierra, la 
vivienda, la infraestructura y servicios, el trabajo, la cultura, la salud, la educación, el 
transporte, el ambiente, entre otros. Asimismo es convenido que actualmente se debe 
abordar el hábitat desde una idea de complejidad, que implica: romper con enfoques 
tradicionales fragmentarios e ineficientes; generar nuevas lógicas y perspectivas con 
grupos sociales; apelar a la creatividad y participación; identificar los distintos interés 
que entran en contradicción; buscar resoluciones a partir de la negociación, 
concertación y defensa de los derechos. En este mismo sentido, existe consenso sobre 
la enorme importancia de la interdisciplina y la transdiciplina en el trabajo del hábitat, lo 
cual implica ciertas renuncias desde la disciplina propia, entendiendo que los campos 
disciplinares son distintos a los objetos reales, es decir romper con la visión 
fragmentada de las disciplinas. Lo que implica que se debe mantener una actitud de 
rigurosidad conceptual, iniciativa, búsqueda, coherencia, curiosidad y flexibilidad. 
 

 Ocupación del nicho: la mirada holística. 
Si bien en Mendoza existen algunos ámbitos académicos dedicados al territorio y al 
hábitat. En la UTN son escasos los ámbitos de investigación sobre territorio, más aun 
en la FRM no existe un ámbito dedicado íntegramente a la investigación sobre hábitat 
social y territorio. Resulta importante que el grupo coadyuve a partir de una mirada 
holística los esfuerzos para poner a disposición la ciencia y tecnología a favor del 
hábitat social y el territorio adecuado. Enfatizando la peculiar conexión entre las 
Ingenierías y la Arquitectura-Urbanismo como disciplinas naturalmente 
complementarias y mutuamente necesarias, y a las cuales se suman otras disciplinas 
de las ciencias ambientales y sociales. Nos sustentamos en un pluralismo 
metodológico, una ontología de la complejidad y una epistemología ampliada a lo 
histórico social, poniendo en tensión teoría y praxis en nuestro contexto. Asimismo, en 
nuestro enfoque coadyuvan las tecnologías duras y blandas del hábitat social y 
territorio privilegiando la idea de complejidad, transdiciplina y espacio curricular 
indivisible. A continuación se presenta brevemente la programación del grupo de 
investigacion. 
 

II. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO. 
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Visión: Ser un referente de excelencia en el abordaje, experimentación y resolución 
transdiciplinar del hábitat y territorio de nuestra región. Ocupándonos de las 
desigualdades y oportunidades habitacionales, territoriales, sociales, económicas y 
ambientales; pretendiendo como meta última la transformación socio-tecnológica 
habitacional y cultural a favor de un hábitat y territorio adecuado. Misión: Contribuir al 
conocimiento científico y praxis del hábitat y territorio regional apoyándonos en la 
investigación, la formación de recursos humanos, la transferencia de conocimientos, 
y la interacción con instituciones locales, nacionales e 
internacionales para el avance de la ciencia así como para la resolución de 
problemáticas de hábitat y territorio. 
 

 Objetivos/funciones. 
Objetivo general: Producir conocimiento científico y tecnológico, docencia y extensión 
en el campo del hábitat y territorio, articulando el mundo académico con la sociedad, 
el sector público y el sector privado, todo ello en un marco de desarrollo local 
adecuado. 
 
Objetivos específicos en relación al campo temático 
-Promover mecanismos de integración multidisciplinarios entre las temáticas de 
hábitat y territorio dentro de grupo y con otros grupos y centros de la UTN. 
-Promover e incentivar la reflexión y el juicio crítico de la problemática conexa al 
hábitat en proyectos urbano y rural, y realizar su estudio y desarrollo mediante un 
enfoque multidisciplinario, que a través de la discusión y de la praxis permita 
identificar, caracterizar y realizar aportes al medio físico, tecnológico, social, 
ambiental, y económico, 
-Estudiar, comprender, evaluar y aportar conocimiento a la producción de hábitat y 
territorio atendiendo a su historia, espacialidad y resoluciones adecuadas al contexto 
social, tecnológico ambiental y económico. 
-Promover proyectos y estudios que preserven el conjunto elementos y dinámicas 
tangibles e intangibles existentes del hábitat y territorio buscando asegurar la calidad 
de vida de sus habitantes y de sus descendientes. 
-Analizar proyectos, planes y políticas del sector público y/o privado, ejecutados o en 
gestión vinculados a la construcción de hábitat y territorio. 
-Desarrollar y aplicar metodologías, técnicas e instrumentos al servicio de la 
producción y consumo apropiado y apropiable del hábitat y territorio; 
-Desarrollo de diagnósticos de hábitat y territorio en base a tecnologías duras y 
blandas de hábitat. 
-Generar propuestas y asesoramiento de hábitat y vivienda en el marco de la actual 
legislación sobre hábitat, territorio y ordenamiento territorial. Como ser, tipologías de 
viviendas sociales adaptadas a las condiciones naturales, climatológicas e identidad 
cultural; tipologías de loteo y cálculo y disposición del espacio verde obligatorio; 
educación para el cuidado del hábitat y concientizar a través de la incorporación de 
contenidos vinculados al hábitat; entre otras. 
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 Líneas de investigación y acción. 
Para el cumplimiento del objetivo general y específicos (campo temático, 
institucionales, investigación, docencia y extensión) a continuación se esbozan 
algunas líneas de investigación y acción, aquí no se pretende ser exhaustivos, 
entendiendo el devenir del grupo. Línea 1, Promoción de la actividad transdiciplinar en 
la FRM-UTN desde la perspectiva del hábitat y territorio. 
Línea 2, Estudios básicos para el conocimiento, evaluación y aportes sobre tecnologías 
duras y blandas del hábitat, territorio y paisaje local y regional. 
Línea 3, Desarrollo de innovación y experimentación aplicada al abordaje, 
experimentación y resolución de la vivienda, hábitat y territorio local. 
 
Bibliografía consultada 
BID (2014). Guía metodológica Iniciativa ciudades emergentes y sostenibles. BID. Segunda Edición. 
Disponible en http://www.iadb.org/es/temas/ciudadesemergentes-y-sostenibles/implementacion-
del-enfoque-de-la-iniciativa- ciudades-emergentesy-sostenibles,7641.html?#metodologia.  
 
Bosio, G; Echavarría, C; Minoldo, M; Pipa, D (2011). Estudio de Políticas Inclusivas de Hábitat y 
Trabajo en el marco del Desarrollo Local. Serie Habitando - Editorial Asociación de Vivienda 
Económica. 206 páginas. ISBN: 978-987-22554-9-7 
Dagnino, R. (Org.) (2010). Tecnología Social. Ferramenta para construir outra sociedade, 
Campinas, SP: IG/Campinas. 
Doberti, R (2000) Producción y Ocupación del Hábitat. Facultad de Arquitectura Diseño y 
urbanismo, Universidad de Buenos Aires. 
Echeverría Ramírez, M y Rincón Patiño, A. (2000). Ciudad de territorialidades: polémicas de 
medellín. Medellín, CEHAP. p. 14-15. 
Nicolescu, B (1996). La transdisciplinariedad. Manifiesto. Ediciones du rocher. 
Nuñez Jover, J. (2017). Educación superior, ciencia, tecnología y agenda 2030. En cuadernos de 
universidades n°2. UDUAL. Mexico. ISBN 978-607-8066-32-2 
Peyloubet, P. (2017). Animarse a habitar. Diseño Editorial. Buenos Aires. ISBN 978-987-4160-22-5 
Selzer, E. (2018) Centro de Estudios e Investigación de Ingeniería Urbana y Vivienda - CEIIUV. 
Recuperado de http://escuelas.fi.uba.ar/ceiiuv/ 
Sepúlveda Ocampo, R; De La Puente Lafoy, P; Torres Rojas, E; Arditi Karlik, C y Muñoz Salazar, 
P. (1992). Enfoque sistémico y lugar, una perspectiva para el estudio de hábitats residenciales 
urbanos. Santiago. Universidad de chile. Instituto de la vivienda. Recuperado de 
http://libros.uchile.cl/511. 
Thomas, H. (2011). “A construção crítica da tecnologia pelos atores sociais”, en Revist@ do 
Observatório do Movimento pela Tecnologia Social da América Latina Ciência &Tecnologia Social. 
vol. 1, núm. 1, jullho. 
Thomas, H. et al. (2012), “Science and Technology Policy ex/inclusion: Analyzing opportunities and 
constraints in Brazil and Argentina”, en Science and Public Policy, 39:579-591. 
Vanoli, F. (2017). El pensamiento complejo y la transdisciplina en el abordaje del hábitat 
reflexiones en torno a la experiencia del seminario de gestión territorial y hábitat. Revista pensum | 
volumen 3 | noviembre 2017 | PP. 141 / 146. ISSN: 2469-0724 
Zalazar, M. (2017) "Reflexión de Hábitat Digno: logros, obstáculos y propuestas del primer cursado". 
En: Luis Arturo Vazquez Honorato (ed.). Hábitat Residencial. Educación y colaboración desde la 
práctica. Universidad Veracruzana (Mexico) y Universidad Catolica de Cordoba (Argentina), p. 110 
- 123. ISBN: 978-987-46577-5-6 Zalazar, M. (2017) "Formación en Hábitat Digno ...y sustentable !". 

1
6 

Nuevo aporte a la investigación/formación de hábitat social … - Martin ZALAZAR- 

 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 

 

En: Aaron Napadensky Pastene (ed.). Congreso Arquisur 2016: Hábitat Sustentable. Bio Bio: 
Facultad Arquitectura, Construcción y Diseño Universidad del Bio Bio. p. 758 - 769. ISBN: 978-956-
9275-53-1 
Zoido F; De La Vega Benayas, S; Morales Matos, G; Mas Hernández, R y Lois González, R (2000) 
Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio. Barcelona. ISBN 84-344-
0519-9. p. 351. 
 
WEB Consultadas: 
CONSEJO FEDERAL DE DECANOS DE INGENIERÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (2018). 
Recuperado de 
https://confedi.org.ar/ 
CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2018). Recuperado de 
http://www.cres2018.org/ HABITAT INTERNACIONAL COALITION. (2018). Recuperado de 
http://www.hic-al.org/glosario.cfm. 
NUEVA AGENDA URBANA. (2018). Recuperado de http://habitat3.org/ 
ONU HABITAT. (2018). Recuperado de https://www.un.org/es/globalissues/habitat/ 
REVISTA DE ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARIOS (2018). Recuperado de 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1792 
RED UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA DE CATEDRAS DE VIVIENDA (ULACAV) (2018) 
Recuperado de 
http://redulacav.org/ 
TRANSDICIPLINA. Recuperado de http://www.transdisciplinario.cinvestav.mx/ 
TRANSDICIPLINA Y COMPLEJIDAD. Recuperado de 
http://edgarmorinmultiversidad.org/index.php/que-es- transdisciplinariedad.html 

UTN –FRM. (2019). Recuperado de http://www.frm.utn.edu.ar/index.php



499

1
5 

Nuevo aporte a la investigación/formación de hábitat social … - Martin ZALAZAR- 

 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 

 

 Líneas de investigación y acción. 
Para el cumplimiento del objetivo general y específicos (campo temático, 
institucionales, investigación, docencia y extensión) a continuación se esbozan 
algunas líneas de investigación y acción, aquí no se pretende ser exhaustivos, 
entendiendo el devenir del grupo. Línea 1, Promoción de la actividad transdiciplinar en 
la FRM-UTN desde la perspectiva del hábitat y territorio. 
Línea 2, Estudios básicos para el conocimiento, evaluación y aportes sobre tecnologías 
duras y blandas del hábitat, territorio y paisaje local y regional. 
Línea 3, Desarrollo de innovación y experimentación aplicada al abordaje, 
experimentación y resolución de la vivienda, hábitat y territorio local. 
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Linha Temática C: A Produção Social de Habitat na Área Educacional, Social e Institucional. 
 

RESUMEN: O arquitecto y urbanista responsable de la producción de espacio, que el año pasado no 
fue un Hábitat Humano, o que tiene una gran responsabilidad social (CAU / BR, 2013). Tomando 
conciencia del papel de la formación profesional, la planificación y el desarrollo de las ciencias 
urbanas, es esencial refinar el papel de la universidad pública para no procesar la formalización, ya 
que la universidad es responsable de la construcción, basada en seis pilares que son la enseñanza, 
la investigación y educación, una educación pública para todos y especialmente válida para una 
sociedad que transforma la realidad (FARAH, 2019). Desde el momento en que se entiende o el 
papel social de la universidad, surgen preguntas sobre cómo o el conocimiento se ha producido y 
reproducido dentro de estos espacios educativos, en este caso, no estoy buscando dos arquitectos y 
urbanistas. Actualmente, Brasil enfrenta varios problemas relacionados con la vivienda, siendo una 
guía para las discusiones entre profesionales de diferentes áreas, especialmente arquitectura y 
planificación urbana, buscando una forma de problematizar y animar o resolver estas búsquedas 
(SIQUEIRA, 2018). Por lo tanto, esta preocupación no solo debe comenzar con profesionales 
capacitados, sino comenzar dentro de dos espacios educativos universitarios, elevando a estos 
estudiantes de problemas del mundo real y denunciando lado a lado la construcción de situaciones 
hipotéticas basadas en situaciones hipotéticas. / o utópico, que proporciona algo bastante común 
dentro de los grados curriculares de varios colegios de planificación arquitectónica y urbana. Es 
esencial alertar a los estudiantes sobre cómo pueden contribuir a su formación profesional para el 
mejoramiento de la sociedad, produciendo así un conocimiento consciente y responsable dentro de 
las universidades, desalentando la reproducción de paradigmas discriminatorios e ideológicos 
impregnados que no surjan de futuras profesiones. Llevar la humanización al proceso de educación 
académica de las facultades de arquitectura y planificación urbana es un paso importante para 
capacitar a profesionales más conscientes y sensibles en las pluralidades y particularidades de dos 
individuos y sus formas de habitar y habitar ciudades, produciendo un espacio de una manera más  
justay humana para sus usuarios (CRÍZEL, 2017; FARAH, 2019). 
 
Palabras clave: Humanización; Vivienda; Arquitectura y Urbanismo; Educación; 
 
RESUMO: O arquiteto e urbanista é responsável pela produção do espaço, que ao final se constitui 
no Habitat Humano, o que lhes confere grande responsabilidade social (CAU/BR, 2013). Tomando 
consciência do papel desses profissionais na formação, planejamento e desenvolvimento das cidades 
urbanas, é imprescindível deixar de refletir sobre o papel da universidade pública no processo de 
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formação desses profissionais, visto que a universidade é responsável por construir, a partir dos seus 
três pilares que são o ensino, a pesquisa e a extensão, uma educação pública para todos e 
principalmente com validade para a sociedade e transformadora da realidade (FARAH, 2019). A partir 
do momento em que se entende o papel social da universidade, surgem questionamentos sobre 
como o conhecimento vem sendo produzido e reproduzido dentro desses espaços educacionais, 
neste caso, no processo de formação dos arquitetos e urbanistas. Atualmente o Brasil enfrenta 
diversos problemas relacionados à moradia, sendo essa a pauta de discussões entre profissionais de 
diversas áreas, principalmente na arquitetura e urbanismo, em busca de uma forma de problematizar 
e amenizar ou solucionar essas questões (SIQUEIRA, 2018). Porém, essa preocupação não deveria 
partir apenas de profissionais já formados, mas sim, iniciar-se dentro dos espaços educacionais das 
universidades, levando aos estudantes problemas do mundo real e deixando um pouco de lado a 
construção de um conhecimento a partir de situações hipotéticas e/ou utópicas, que ainda é algo 
bastante comum dentro das grades curriculares de diversas faculdades de arquitetura e urbanismo. É 
essencial alertar aos estudantes sobre como eles podem contribuir com a sua formação profissional 
para a melhoria da sociedade, produzindo assim um conhecimento consciente e responsável dentro 
das universidades, desestimulando a reprodução de paradigmas discriminatórios e ideológicos 
impregnados no produto de sua futura profissão. Levar a humanização para dentro do processo de 
formação acadêmica nas faculdades de arquitetura e urbanismo é um passo importante para formar 
profissionais mais conscientes e mais sensíveis às pluralidades e particularidades dos indivíduos e 
suas formas de morar e habitar nas cidades, produzindo um espaço que possa atender de forma 
mais justa e mais humana aos seus usuários (CRÍZEL, 2017; FARAH 2019). 

Palavras-chave: Humanização; Habitação; Arquitetura e Urbanismo; Educação; 

ABSTRACT: The architect and urban planner is responsible for the production of space, which in the 
end constitutes the Human Habitat, which gives them great social responsibility (CAU / BR, 2013). 
Becoming aware of the role of these professionals in the formation, planning and development of 
urban cities, it is essential to stop reflecting on the role of the public university in the process of 
training these professionals, since the university is responsible for building, from its three pillars that 
they are teaching, research and extension, a public education for all and especially valid for society 
and reality-transforming (FARAH, 2019). From the moment we understand the social role of the 
university, questions arise about how knowledge has been produced and reproduced within these 
educational spaces, in this case, in the process of formation of architects and urban planners. 
Currently Brazil faces several problems related to housing, which is the agenda of discussions 
between professionals from various areas, especially in architecture and urbanism, seeking a way to 
problematize and mitigate or solve these issues (SIQUEIRA, 2018). However, this concern should not 
only start from professionals already trained, but start within the educational spaces of universities, 
leading students to real-world problems and leaving aside the construction of knowledge from 
hypothetical situations. / or utopian, which is still quite common within the curricula of various colleges 
of architecture and urbanism. It is essential to warn students about how they can contribute to their 
professional education for the betterment of society, thus producing conscious and responsible 
knowledge within universities, discouraging the reproduction of discriminatory and ideological 
paradigms impregnated with the product of their future profession. Bringing humanization into the 
process of academic education in the colleges of architecture and urbanism is an important step in 
forming professionals who are more aware and sensitive to the pluralities and particularities of 
individuals and their ways of living and inhabiting cities, producing a space that can meet fairer and 
more humane way to its users (CRÍZEL, 2017; FARAH 2019). 

Keywords: Humanization; Habitation; Architecture and urbanism; Education; 
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INTRODUÇÃO 
 
 O papel do arquiteto e urbanista é o de criar espaços adequados às várias atividades 
que os seres humanos realizam ao longo de suas vidas e isso vai muito além de projetar 
espaços esteticamente agradáveis e interessantes, mas envolve também a produção de 
ambientes de qualidade nos demais espaços urbanos, permitindo a inclusão de todos os 
cidadãos. São nos espaços urbanos onde as pessoas vivem, interagem, trabalham, 
constroem suas relações e se desenvolvem socialmente, culturalmente e economicamente. 
Os espaços urbanos formam a cidade e é na cidade onde a sociedade se constrói, se torna 
consistente e se concretiza (SOUZA, 2017). 

Embora a participação do arquiteto e urbanista na produção dos espaços e na 
dinâmica das cidades seja de suma importância, percebe-se uma considerável ausência 
desses profissionais nos ambientes urbanos que formam as cidades brasileiras. Segundo a 
Data Folha de 2015 do Cau – Br “Cerca de 70% das pessoas que compõem a população 
economicamente ativa afirmam que contratariam os serviços de um arquiteto e urbanista 
para construções ou reformas. A parcela dos que já contrataram os serviços de arquitetos e 
urbanistas é de 7%. Entre as pessoas com curso superior e das classes AB, essa taxa é 
mais que o dobro, chegando a 16%(CAU-BR, 2015).” Esses dados tão alarmantes 
denunciam o quanto o trabalho do arquiteto e urbanista ainda se restringe a algumas 
classes sociais, contribuindo assim para a fomentação de uma cidade segregada, onde os 
espaços qualificados não são acessíveis para todas as pessoas e onde parte da população 
não consegue ter acesso nem mesmo às condições dignas de moradia. 

Buscando atender à parcela da população que não tem condições financeiras de 
contratar um arquiteto e urbanista, surge a lei  Nº 11.888, decretada em 2008, que assegura 
o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e 
a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à 
moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal, porém, a lei da assistência técnica não é 
posta em prática com a devida regularidade. Além disso, para amenizar os problemas 
urbanos atuais é necessária uma discussão sobre novas políticas e novas condutas de 
atuação dos profissionais da arquitetura e urbanismo, que considere não só os seguimentos 
diferenciados da cidade, mas a cidade como um todo. Isso quer dizer que para diminuir a 
segregação dos espaços e produzir uma cidade que abranja todas as pessoas de forma 
qualificada é necessário não apenas pensar em políticas públicas voltadas para as pessoas 
de baixa renda, como as habitações de interesse social que são alocadas às margens da 
cidade e longe dos olhos do restante da população, mas sim pensar em uma forma de 
enxergar a cidade de maneira conjunta, visando um ambiente de inclusão que atenta a 
todas as formas de viver, extinguindo assim a necessidade de projetar espaços diferentes 
para as diferentes classes sociais, medidas essas que alimentam a segregação social 
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dentro da dinâmica urbana (GORDILHO, 2012). 
Ao tomar consciência de que o arquiteto e urbanista tem como papel central catalisar 

as transformações dos anseios de uma sociedade, entende-se que esses profissionais 
podem e devem, de forma cada vez mais incisiva e racional, contribuir para disseminação 
de resultados, ideais e valores condizentes com tudo aquilo que a sociedade almeja acerca 
de qualidade de vida, beleza, justiça e equidade. Para que isso aconteça é necessário - 
além do desejo de contribuir para a melhoria da sociedade - quebrar os paradigmas 
existentes no campo da arquitetura e urbanismo que além de serem provocados pelo 
próprio cenário social em que vivemos, são reproduzidos no processo de graduação desses 
profissionais (44ARQUITETURA, 2016). Contudo, é imprescindível deixar de refletir sobre o 
papel da universidade pública no processo de formação dos profissionais de arquitetura e 
urbanismo, visto que a universidade é responsável por construir, a partir dos seus três 
pilares que são o ensino, a pesquisa e a extensão, uma educação pública para todos e 
principalmente com validade para a sociedade e transformadora da realidade (FARAH, 
2019). É essencial questionar-se sobre como o conhecimento vem sendo produzido e 
reproduzido dentro desses espaços educacionais e alertar aos estudantes sobre como eles 
podem contribuir com a sua formação profissional para a melhoria da sociedade, produzindo 
assim um conhecimento consciente e responsável dentro das universidades, 
desestimulando a reprodução de paradigmas discriminatórios e ideológicos impregnados no 
produto de sua futura profissão. Levar a humanização para dentro do processo de formação 
acadêmica nas faculdades de arquitetura e urbanismo é um passo importante para formar 
profissionais mais conscientes e mais sensíveis às pluralidades e particularidades dos 
indivíduos e suas formas de morar e habitar nas cidades, produzindo um espaço que possa 
atender de forma mais justa e mais humana aos seus usuários (CRÍZEL, 2017; FARAH 
2019). 

Sendo assim, o objetivo deste artigo é apresentar as observações realizadas dentro 
de um espaço educacional responsável pela formação de arquitetos e urbanistas e discutir 
sobre como a forma de produção de conhecimento nesses espaços pode interferir e incidir 
positivamente no modo como os futuros profissionais da área irão enxergar a cidade e atuar 
na produção dos espaços urbanos.  

 
METODOLOGIA 
 

As observações que embasaram as discussões e reflexões postas neste artigo foram 
realizadas dentro de um espaço educacional situado na cidade de Maceió, no estado de 
Alagoas, Brasil, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL). Tais observações foram realizadas exclusivamente pelos estudantes de 
graduação do espaço analisado, incluindo a própria autora, que compõe o corpo discente da 
faculdade. Ocorreram discussões informais entre os estudantes visando à troca de 
conhecimento e a construção de um senso crítico sobre o tema a ser tratado e, dessa forma, 
foi possível conhecer os diferentes pontos de vista dos discentes e formular 
questionamentos e reflexões para desenvolver as discussões aqui presentes.  

Os aspectos do espaço analisado que foram predominantes nas observações 
realizadas pelos estudantes, e alvo principal das discussões e análises, consistiram em: 

- disciplinas ofertadas pela faculdade - não sobre a ementa das disciplinas, mas 
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sobre a forma como são conduzidas em sala de aula; 
- posicionamento dos estudantes: suas metas e objetivos ao concluírem a 

graduação; 
- caráter das demais atividades realizadas dentro da faculdade; 
- incentivo e direcionamento do corpo docente sobre as vertentes da profissão; 
- dinâmica da faculdade de forma geral; 
 
A FAU foi criada como um centro independente em 2006, porém a graduação em 

arquitetura e urbanismo é oferecida pela UFAL desde 1973, quando funcionava em conjunto 
com o Centro de Tecnologia do Campus. 

Assim como as demais cidades brasileiras, a cidade de Maceió - onde está situada a 
faculdade - tem a exclusão social e espacial como uma de suas marcas (CAVALCANTI, 
2017). Logo, notou-se a necessidade de se levantar questionamentos sobre como os 
estudantes de arquitetura e urbanismo da FAU estariam sendo preparados para lidar com 
essa realidade local ao concluírem o processo de graduação.  
. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 Quando se trata da problemática atual das cidades e das questões sociais e urbanas 
relacionadas à mesma, a faculdade ainda não se faz presente como deveria. Esse déficit é 
perceptível aos olhos dos estudantes e também de alguns docentes em relação a vários 
aspectos no processo de graduação, como um todo, principalmente em relação ao modo 
como as disciplinas ofertadas são conduzidas em sala de aula.  

No caso da faculdade de arquitetura e urbanismo analisada, os discentes não tem 
contato com disciplinas referentes a urbanismo até chegarem ao sexto período. Isso ocorre 
devido ao plano de curso da graduação, que prioriza disciplinas com foco em arquitetura até 
a metade do curso. Porém, essa dissociação pode ser considerada equivocada, partindo do 
pressuposto de que a arquitetura e o urbanismo coexistem e se inter-relacionam. Sendo 
assim, a partir do momento em que a arquitetura é abordada de forma crua, sem levar em 
consideração as questões urbanísticas que são essenciais para o seu entendimento por 
completo, os estudantes concluem metade da graduação com um déficit, que muitas vezes 
não consegue ser reparado quando estes começam a estudar as disciplinas voltadas ao 
urbanismo.  

Sendo assim, nos cinco primeiros períodos, são trabalhados em salas de aulas 
temas, que em sua maioria, são voltados à criação de projetos arquitetônicos de grande 
porte, colocadas para os estudantes projetarem sem nenhuma preocupação financeira ou 
ligação direta com a realidade social da grande parcela da população, se resumindo na 
maioria das vezes à reprodução de uma “arquitetura de luxo”. Entendendo-se que a 
faculdade deve preparar os estudantes para lidar com as diversidades e pluralidades 
sociais, é de suma importância que os projetos desenvolvidos em arquitetura e urbanismo 
sejam trabalhos em diversos contextos, dando espaço para a construção de um 
conhecimento que possa abranger aos diversos povos, culturas e realidades. Logo, torna-se 
um motivo de preocupação a forma como as disciplinas de projeto de arquitetura são 
trabalhadas em salas de aula, conduzidas, em sua maioria, de uma maneira onde não há 
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espaço para a construção de uma arquitetura voltada para as preocupações sociais.  
É importante ressaltar que não se trata apenas dos temas que são trabalhados, mas 

sim da forma como são trabalhados, já que, não necessariamente projetando habitação 
social se constrói uma arquitetura inclusiva. É necessário que os docentes possam 
despertar nos estudantes, reflexões mais profundas sobre o produto que está sendo 
desenvolvido por eles em sala de aula, construindo um senso crítico sobre o que está sendo 
produzido, fazendo com que os discentes possam refletir sobre o papel social da profissão, 
e não apenas reproduzir conceitos e paradigmas que muitas vezes são a base para uma 
cidade segregada e desigual. Além disso, é essencial que o professor, sendo um orientador 
responsável por direcionar os projetos dos estudantes, seja coerente ao escolher o tema do 
projeto, o local onde ele será supostamente implantado e o plano de necessidades, e, só 
assim, é possível trabalhar em sala de aula de maneira consciente, permitindo e 
incentivando os alunos a considerar os vários aspectos urbanos como um fator importante e 
até mesmo decisivo para suas escolhas projetuais.  

Além da maneira como as disciplinas são conduzidas em salas de aula, pouco é 
abordado sobre as vertentes da arquitetura voltadas para as questões sociais. A maioria dos 
estudantes nem mesmo conhece o trabalho da assistência técnica e quando perguntados 
sobre as áreas profissionais onde desejam atuar após concluírem a graduação, poucos 
pensam em trabalhar questões relacionadas aos problemas atuais da realidade das cidades. 
A verdade é que, existe dentro da faculdade, quase nenhum incentivo ou questionamento 
sobre o rumo da profissão e sobre as possibilidades que os estudantes têm de produzir uma 
arquitetura inclusiva, que pense não só no conforto, na funcionalidade e na estética, mas 
também nas questões sociais e humanas. Entende-se que esse problema não é fruto 
apenas da falta de incentivo que os estudantes têm dentro da faculdade, mas também de 
questões externas, como a baixa remuneração e prestígio que os profissionais que se 
dedicam às questões sociais têm. Entretanto, justamente por serem áreas pouco 
valorizadas no mercado, o corpo docente tem o dever de ressaltar sua importância e abrir 
um leque de possibilidades para os estudantes, fazendo com que, estes possam 
compreender que como futuros arquitetos e urbanistas, podem e devem contribuir para a 
melhoria da sociedade.  

A fim de colaborar para a construção de uma cidade que atenda a todas as pessoas 
de forma igualitária, respeitando as particularidades de cada um, deve-se não só incentivar 
a atuação profissional do arquiteto e urbanista em áreas voltadas para as questões sociais, 
mas, principalmente, buscar formas de incluir a realidade social em todas as áreas de 
atuação, desenvolvendo um cenário urbano onde todos os espaços são pensados para 
todas as pessoas.  

Ao mesmo tempo em que os estudantes não são incentivados a produzir uma 
arquitetura e urbanismo social e humanizada, essa falta de interesse e entusiasmo 
dificultam ainda mais a propagação de atividades voltadas para o tema, dentro da 
graduação. Os projetos de pesquisa e extensão com essa característica, além de ser 
minoria, não conseguem abranger uma quantidade grande de alunos, tampouco despertar 
um grande interesse por parte dos discentes, que já estão habituados a enxergar a 
arquitetura livre dos questionamentos citados.  

A FAU tem um escritório modelo (EMAU), que é um projeto de inciativa estudantil 
voltado para a prestação de serviços com os princípios da assistência técnica, para a 
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comunidade, porém, é notável a discrepância da valorização que o EMAU tem, dentro da 
faculdade - por parte do copo discente e corpo docente - quando comparado à empresa 
júnior (EJEC) da faculdade, com um foco mais comercial.  

Dito isto, de modo geral, não se nota um direcionamento ou uma preocupação mais 
incisiva acerca dos problemas espaciais, sociais e atuais da cidade, dentro da faculdade. 
Isso não significa que essas questões nunca sejam abordadas, já que as mesmas sempre 
são citadas em salas de aula, em rodas de conversa ou atividades extraclasse realizadas 
muitas vezes por iniciativa estudantil. Porém, essa temática nunca integra de fato o 
processo de graduação de maneira incisiva, ganhando a importância que deveria e 
consequentemente um espaço de preocupação válido dentro da formação dos estudantes. 
O tema, como um todo, desperta empatia quando citado de forma rasa entre e para os 
estudantes, porém não provoca um interesse mais aprofundado a ponto de conduzir os 
discentes a questionamentos mais complexos e à busca pela inclusão dessas questões 
dentro da sala de aula, do âmbito profissional ou dos demais espaços da faculdade. 

Em suma, entendendo a importância de levar para dentro da graduação os 
problemas sociais existentes atualmente, torna-se alarmante a indiferença com quais esses 
assuntos são tratados dentro da universidade, que deveria preparar os estudantes não só 
para se tornarem profissionais qualificados, mas também profissionais conscientes e que 
busquem devolver para a comunidade o fruto do seu trabalho, contribuindo para a sua 
melhoria. Percebe-se que não é um problema exclusivamente dos professores ou dos 
estudantes, ou até mesmo da metodologia pedagógica empregada dentro da faculdade, 
mas que é algo ainda mais complexo, que está impregnado não só dento da graduação, 
mas na sociedade de maneira geral, e que apenas se reflete dentro da universidade assim 
como em tantos outros lugares. Porém, a universidade deveria e deve ser o local onde 
esses paradigmas são quebrados e onde os estudantes podem abrir os seus horizontes, 
permitindo que ideias antiquadas, discriminatórias, excludentes e desumanas deixem de ser 
reproduzidas e passem a ser combatidas.  

Levantar essas discussões e entender a importância de produzir uma arquitetura e 
urbanismo mais humana, é o primeiro passo para introduzir essas questões dentro dos 
espaços educacionais. Fazendo assim, com que as faculdades de arquitetura e urbanismo 
possam contribuir para a formação de profissionais com responsabilidade social, que não 
visem apenas trabalhar com foco em uma pequena parcela da população, da qual muitas 
vezes nem eles mesmos fazem parte, mas sim de levar o seu trabalho para todos os 
espaços urbanos, para a sua própria comunidade e para a construção de uma cidade digna 
e de qualidade para que todos possam usufruir. É necessário que o trabalho do arquiteto e 
urbanista deixe de ser enxergado como algo onde apenas pessoas de grande poder 
aquisitivo podem ter acesso, mas sim como algo onde todos podem e devem ter acesso. 
Para que isso aconteça, é essencial que os estudantes e futuros profissionais da área, 
compreendam o impacto das ações do arquiteto e urbanista no processo construtivo do 
cenário das cidades e dos ambientes urbanos no qual a sociedade se estabelece. Além 
disso, reflitam sobre o papel social da profissão e, acima de tudo, desejem utilizar do 
conhecimento adquirido na faculdade para intervir na realidade urbana de modo que possa 
levar benefícios para a população de maneira geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A indiferença com que são tratadas as causas voltadas para as questões sociais, é 
algo cultural e que se faz presente nas diversas áreas de conhecimento. Entende-se que 
essas questões externas refletem diretamente na dinâmica das faculdades, não sendo 
diferente nas faculdades de arquitetura e urbanismo. Ao compreender a importância do 
arquiteto e urbanista nas cidades e nos espaços urbanos, ressalta-se a essencialidade de 
reforçar dentro do âmbito educacional, o papel social desse profissional, a fim de 
conscientizar os estudantes sobre como estes, em um futuro próximo, poderão utilizar os 
conhecimentos adquiridos dentro da graduação para agregar benefícios para a sociedade.  
 Observando os problemas urbanos atuais referentes às cidades brasileiras, mais 
especificamente a cidade de Maceió, faz-se necessário repensar a forma como os discentes 
de arquitetura e urbanismo estão sendo preparados para lidar com esta realidade ao se 
formarem. Dito isto, é importante refletir e questionar como alguns aspectos da dinâmica 
educacional desses espaços podem ser prejudiciais para a formação do senso crítico destes 
estudantes, buscando a optimização do ensino para que a educação possa se reinventar 
com o objetivo de atender á comunidade de forma abrangente, cumprindo com a obrigação 
social da universidade.  
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EixoC: La producción social del hábitat en los sectores educativos, sociales e institucionales. 
 

Resumen: En la conmemoración de los XXV años de la Red ULACAV, resulta 
imprescindible plantear una reflexión sobre la situación actual de las metodologías para el 
aprendizaje desde la realidad, vinculada al abordaje de un proceso sistémico proyectual 
colaborativo en el hábitat, en la búsqueda de la creación de un entorno integral, en donde el 
bienestar de la población se encuentre en vínculo directo con el ecosistema en el que se 
inserta y del cual depende, para recuperar la esencia de la vida en cualquiera de sus 
dimensiones y la recuperación de los recursos que dan pie a la conservación de esta para la 
futuras generaciones, un aprendizaje desde la transformación de la postura del perfil 
disciplinar para dar paso a una concreción de ideas, vinculadas con el diálogo de saberes, el 
planteamiento de la equidad y el equilibrio social, pero también de la recuperación natural de 
los espacios en los que habitamos y del cual somos parte de una diversidad, que pretende 
dar una muestra de lo que hoy pudiera incentivar a partir de una planeación a diferentes 
escalas de acción que buscan desarrollar comunidad y pretende dar muestra de las 
posibilidades de recuperación de nuestros sistemas naturales en beneficio de la vida 
humana y de todas la formas de vida, ámbitos de convivencia y no de conflictos, de 
colaboración y no de individualismo, de diversidad y no de homogeneidad, transdisciplinar y 
no disciplinar, de equidad y no de inequidad por la conformación de un hábitat 
económicamente viable, ecológicamente equilibrado y socialmente inclusivo. 
 
Palabras clave: Proyectos colaborativos | Hábitat| Pedagogía | Integralidad 
 
Abstract: In the commemoration of the XXV years old of Red ULACAV, it is essential to 
consider a reflection on the current situation of the methodologies for learning from reality, 
linked to the approach of a collaborative systemic process in the habitat, in the search for the 
creation of an integral environment, where the well - being of the population is in direct 
connection with the ecosystem in which it is inserted and depends, to regain the essence of 
life in any of its dimensions and the restoration of resources that give rise to the preservation 
of this for future generations. A learning from the transformation of the position of the 
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disciplinary profile to give way to a concrete idea of ideas, linked to the dialogue of sabers, 
the approach of equity and social equilibrium, but also from the natural recovery of the 
spaces we inhabit and to which we are part of a diversity, which is intended to give a sample 
of what today could encourage from a planning to different action scales that seek to develop 
community and to provide a demonstration of the possibilities of restoring our natural 
systems to the benefit of human life and of all life forms, areas of coexistence and not of 
conflict, of collaboration, not of individualism, diversity and not of homogeneity, 
transdisciplinary and non - discipline, equity and not of inequality for the formation of an 
economically viable, environmentally balanced and socially inclusive habitat. 
Keywords: Collaborative Projects | Habitat | pedagogy |Integrality 

 

Sumário: Na comemoração do XXV anos da Rede ULACAV, é essencial considerar uma 
reflexão sobre a situação atual das metodologias de aprendizagem da realidade, associada 
à abordagem de um processo sistémico de colaboração no habitat, na procura de um 
ambiente integral, onde o bem - estar da população está em conexão direta com o 
ecossistema em que é inserido e depende, de modo a recuperar a essência de vida em 
qualquer das suas dimensões e a restauração de recursos que dão lugar à preservação das 
gerações futuras. aprender com a transformação da posição do perfil disciplinar para dar 
lugar a uma concretude de ideias, ligadas ao diálogo do conhecimento, à abordagem da 
equidade e do equilíbrio social, mas também da recuperação natural dos espaços na que 
habitamos e de que fazemos parte de uma diversidade, que tem como objetivo mostrar uma 
amostra do que hoje poderia incentivar a partir de um planejamento em diferentes escalas 
de ação que procuram desenvolver a Comunidade e tem como objetivo mostrar as 
possibilidades de recuperação de nossos sistemas naturais para o benefício da vida 
humana e de todas as formas de vida, áreas de convivência e não conflito, colaboração e 
não individualismo, diversidade e não homogeneidade, transdisciplinar e não disciplinar, 
equidade e não iniquidade a formação de um habitat economicamente viável, 
ecologicamente equilibrado e socialmente inclusivo. 

Palavras chave: Projetos colaborativos | Habitat | Pedagogia | integridade 
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“Procesos proyectuales colaborativos: la recuperación del hábitat como planeación 
pedagógica integral” 

 
Luis Arturo VÁZQUEZ SALAZAR, Bertha Lilia SALAZAR MARTÍNEZ 

 
 

Introducción: 

Ante la difícil situación sobre la que se construye el hábitat en la actualidad, resulta 
innegable la apertura hacia una nueva comprensión o la recuperación de ideas que 
construyan propuestas por la mejora de las condiciones de vida de nuestras poblaciones en 
América Latina, la referencia unidisciplinar en las Universidades debe a la par transformarse 
en la búsqueda de un futuro diferente, en el que el conocimiento sobre la construcción del 
hábitat no se encuentre supeditado únicamente a saberes técnicos influenciados solo por 
consideraciones económicas o de respuestas limitadas por aprendizajes parciales sobre la 
realidad y las necesidades verdaderas de nuestras poblaciones, quizás ligados a intereses 
particulares de los más favorecidos. 

Es por ello que iniciar nuestra visión sobre lo que hoy es considerado pertinente en 
educación tiene su antecedente en todo un proceso de construcción del conocimiento, que 
es citado de manera cotidiana en los discursos desarrollados desde la academia, pero que a 
la luz de sus resultados, hacen ver la necesidad de transformaciones sobre la forma en la 
que Universidades abordamos los propósitos de la educación en nuestros países, si desde 
la lectura del Consejo de especialistas de la educación (Consejo de especialistas de la 
educación, 2006. pág. 13) en México, se definía la necesidad de una educación para la 
justicia y la equidad, una educación para la democracia, la cohesión social y la 
responsabilidad ciudadana; y una educación para la productividad, la competitividad y el 
desarrollo, con el propósito fundamental sustentado en la formación de las personas, de las 
nuevas generaciones, la formación de ciudadanos capaces de hacer crecer al país, para 
contribuir a su propio bienestar y al desarrollo de su entorno, de esa fecha al día de hoy 
pocas cosas han cambiado, e incluso podemos mencionar que se ha ido incrementando 
estos desequilibrios, vinculados con la desigualdad social y la marginación. 

De esta manera la intención es retomar el enfoque que desde la teoría crítica (Gimeno, L. 
P., 1995),se fundamenta en la razón humana, sobre un conocimiento, mediado por la 
experiencia con relación al proceso cambiante de la vida social, que otorga la debida 
importanciaal valor teórico-cognitivo, desde el cual surge el interés en el contexto social y 
desde el cual se plantea la forma de actuar y de dar principio al planteamiento de las 
comunidades de aprendizaje. 

Es así como, se plantea que las contradicciones sociales en las Instituciones escolares, en 
donde los procesos de burocratización y de ejemplificaciones irreales, para el abordaje de 
los problemas, cada día tienen más cabida en la formación escolar y desde la cual el énfasis 
que debiese preponderar en el aprendizaje significativo como el mejor acercamiento a la 
realidad, en el que el estudiante encuentra la identidad personal, el aprendizaje del 
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procedimiento crítico y la reproducción cultural en versión crítica como menciona Gimeno 
Lorente (1995). 

 

Desarrollo 

Si con fundamento en la crítica dialéctica, se pretende dar certidumbre a la naturaleza 
procedimental en la que el consenso-entendimiento y la argumentación crítico dialéctica 
deben de tener el mayor peso en la enseñanza, considerándola en un momento en la que la 
incertidumbre representa lo seguro con el paso del tiempo y desde el cual nadie puede 
predecir el futuro. 

Desde ahí, resulta necesario considerar un enfoque crítico y autorreflexivo en el aprendizaje, 
planteado desde la “investigación acción”, con la cual las Universidades establecerían su 
pertinencia y la posibilidad del establecimiento de Mapas Curriculares teórico-críticos, en el 
que sus consideraciones fueran la enseñanza aprendizaje, preocupada más por los 
procesos que por los productos que se realizan, destacando el valor de los saberes 
axiológicos desde su conceptualización. 

Es por ello que ante la interesante tarea de formar nuevas generaciones de estudiantes, 
futuros profesionistas, funcionarios públicos o dirigentes sociales con la capacidad para 
enfrentarse a los problemas de su generación, el plantear el acercamiento a una 
implementación de la educación con fundamento en la realidad, que busca estimular 
además del conocimiento, una formación en el saber hacer y una consideración en la 
formación del ser, pretende dotar una visión integral de su educación desde el compromiso 
como universitario. 

Se considera esencial dejar de lado la visión que desea solo transmisión de conocimientos, 
como proceso de transferencia de información, en la que solo se busca el desenvolvimiento 
en la sociedad del estudiante, sin considerar su capacidad para la resolución de problemas 
de manera integral, en la que además se niegan las desigualdades sociales y ambiciona la 
justificación de la estratificación social desde las desigualdades intelectuales. 

Por lo que desde el enfoque de la Pedagogía Crítica se pretende entender a las 
Instituciones educativas como el espacio diverso y dinámico de construcción del 
conocimiento más allá de las aulas, bajo la reinterpretación o reelaboración del conocimiento 
transmitido, que permite la generación de nuevos lenguajes ola evolución hacia nuevos 
conocimientos, cuya pertinencia se da, a partir del día a día, por la dinámica de nuestra 
cotidianeidad y desde la cual se aspira dar respuesta a lo establecido en la actualidad o a 
los cambios que depara lo venidero, como ya se ha mencionado la incertidumbre. 

Si como planteaba Pierre Bourdieu, al comparar las oportunidades educativas entre los 
distintos niveles socioeconómicos, el hijo de un empresario tiene 80 veces más 
probabilidades de ingresar a la Universidad que el hijo de un trabajador agrícola, este mismo 
jóven tiene 40 veces más probabilidades que el hijo de un obrero y dos veces más que el de 
un empleado en la escala menor de asalariados; resulta considerable el nivel aristocrático 
desde el que se constituye el estudiante entre más alto sea el nivel educativo. Sin embargo, 
no es motivo en este documento plantear a profundidad la desigualdad educativa porque no 
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resulta suficiente definir esta situación sin plantear una descripción de los procesos objetivos 
que de forma cotidiana excluyen a los estudiantes de las clases sociales menos 
privilegiadas.(Bourdie, P., 1986. p. 103-129) 

Pero esto nos lleva a reconocer en primera instancia y de manera categórica, que no es 
exclusivo de las Universidades la generación de conocimiento y aún en los rincones menos 
privilegiados de nuestra sociedad, encontramos saberes aprendidos a partir de las 
actividades cotidianas a las que se enfrenta nuestra población y que les dota de capacidad 
de respuesta ante sus realidades. Por lo que la participación de ellos, desde el 
planteamiento de comunidades de aprendizaje resulta obligado y define que el saber 
universitario es complemento o articulación válida, para la generación de ideas que ofrezcan 
respuestas integrales a las problemáticas existentes en nuestro contexto. 

Por otro lado, al interior de la Universidad existe el recurso humano desde diversas 
disciplinas que realizan estudios sobre el hábitat, motivo que nos acerca y desde el cual 
resulta necesario hacerlos participes en estas comunidades de aprendizaje e intentar 
desmembrar los límites de frontera, de tal manera que podamos establecer diálogos no tan 
solo al interior de la disciplina, sino de manera multidisciplinar y así plantear comunidades 
de aprendizaje multiactorales, multidisciplinares. Por último, al pretender obtener una suma 
de voluntades que permitan la mejor articulación, con el objetivo de responder de manera 
adecuada a los problemas reales, la inserción de las autoridades en sus tres ordenes de 
gobierno culminarán con la formación tripartita que conjunte y vincule la formación 
educativa, la realidad social y la postura gubernamental para la solución de las 
problemáticas del hábitat. 

Este enfoque exige el compromiso por una transformación social en articulación tripartita y 
en solidaridad con los más desfavorecidos, por la eliminación de las condiciones de un 
hábitat desigual e individualista que deja de ofrecer respuesta a las necesidades de los 
demás (Mclaren, 1998), con el que se pretende la obtención de un potencial de 
transformación social, colocando al estudiante como un sujeto activo comprometido con su 
desarrollo y con el de su sociedad. 

Es un hecho que ha sido reconocido universalmente la necesidad de actualizar la 
educación, pero también resulta importante resaltar que es un proceso que no puede ser 
sistematizado por ser dinámico y sistémico, vinculado a las realidades específicas que vive 
cada sociedad, como es el caso de la diferencia en el acceso a la Educación Superior en 
México ya que 1 de cada 4 jóvenes mexicanos en un rango (19-23 años) asisten a la 
Universidad (Gil Antón, 2013), de igual manera estos estudiantes no reciben una misma 
educación, según las distintas regiones del planeta. 

Así mismo, se agregan variables que influyen en los sistemas y procesos educativos 
influenciados por el modelo productivo y comercial, que han transformado la historia dada la 
inclusión como nunca en contextos políticos, sociales, tecnológicos y económicos 
específicos, produciendo nuevas condiciones de vida desde la colectividad, condiciones de 
vida menos confortables, inseguras e insalubres, de gastos desmedidos de recursos y de 
tiempo, tanto para su población como para sus gobiernos, con la alienación del individuo, la 
perdida de identidad, la condición de consumidor cautivo, la preponderancia del vehículo 
sobre el peatón en la construcción de la habitabilidad, el deterioro ambiental, con la 
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fragmentación social, funcional y perceptual del entorno urbano, en donde se promueve la 
falsa concepción de “éxito” siendo en la mayoría de las ocasiones un verdadero fracaso 
(Morín, 2008. Pág. 4). 

No se debe soslayar que parte importante de la enseñanza educativa es el aprendizaje de 
la organización:  

“…lo que significa educar de un nuevo modo de percibir concebir y pensar de modo 
organizacional lo que nos rodea, lo que llamamos realidad…” (Morín, 2008. Pág. 5). 

La apertura a nuevas estrategias educativas, son relevantes debido a que influyen 
directamente en la tarea más trascendental de la enseñanza: preparar para la vida. 

De tal manera que es de gran importancia en nuestras Universidades que los docentes se 
involucren en el proceso del aprendizaje de estrategias con una metodología clara para 
poder llevar a una transformación desde las aulas, de tal manera que se organicen los 
conocimientos y la forma de pensar con la finalidad de obtener resultados con niveles de 
complejidad graduales, que permitan la incorporación de aprendizajes de otras disciplinas a 
la par de los de disciplina, es decir que sean propuestas de trabajo, investigación y 
extensión transdisciplinarios, que fortalezcan la educación del estudiante y vislumbre un 
objetivo integral. 

Dentro de la construcción permanente del aprendizaje, investigación y extensión es 
importante que las actividades que llevan a transformar los planes y programas de estudio 
de nuestras Entidades Académicas sean a partir de actividades claras, donde se cubran los 
siguientes aspectos: “…la naturaleza de la realidad; el modo de conocimiento y la relación 
entre lo que se observa y lo que se puede observar potencialmente; y el proceder adecuado 
para proporcionar el conocimiento deseado…”(Gurtle y Hüber, 2007. Pág. 38), con la 
participación conjunta entre académicos y el apoyo en retroalimentaciones constantes hacia 
los estudiantes de Licenciatura y Posgrado vinculados en comunidades de aprendizaje y de 
aterrizaje en la realidad. 

Es a partir del análisis, críticas y reflexiones dentro del “Diseño Modelo”, aplicado en nuestra 
Universidad, que las consideraciones sobre el aprendizaje de la complejidad que se 
planteán en los escritos de Edgar Morin (Morín, 1995, 1999, 2002), y el trabajo conjunto de 
los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos dentro de nuestras experiencias educativas, 
permite comprender la urgencia del Aprendizaje Basado en Problemas (Medina, 2002) 
(Tobón, 2006), al enfrentar al estudiante a la realidad para prepararse para la vida y no a un 
“éxito” efímero, como se ha manifestado en la Comunidad Europea. 

…“Es lamentable que en un mundo globalizado se indiquen normas o pautas a 
seguir, pero es un hecho que aún en comunidades donde su estructura es más 
consolidada que en otras regiones del planeta, aún no consiguen unificar criterios en 
la educación, tal es el hecho según “…el BolognaWorkingGroup la descripción de 
competencias debería abarcar los tres aspectos de conocer, comprender, saber 
actuar y saber ser (el aspecto del individuo en su contexto social), sin embargo, lo 
que se conoce como los “DublinDescriptors”, es concentrado en conocimiento y 
comprensión, aplicación de conocimiento, evaluación y decisión, comunicación y 
destrezas de aprendizaje –ninguna palabra más sobre el desarrollo personal, 
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valores, sentimientos, responsabilidad y la sociedad democrática–…” 
(BolognaWorkingGroup, 2005, Pág. 65).  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) marca propósitos relacionados a 
la preparación para el mercado de trabajo, pero ante los ojos de muchos sectores 
sociales de la misma Comunidad Europea esta tendencia parece peligrosa. Metas 
como el desarrollo personal y “saber ser” desaparecen en favor de estructurar la 
enseñanza según las exigencias del mundo de trabajo y negocios. Sin duda se tiene 
que reconocer que la sincronización de los procesos del sector académico-científico 
y del sector económico de la sociedad es una promesa muy importante del 
EEES”...(Hüber, 2008. Págs. 62-63) 

Por lo que los riesgos del individualismo junto al egoísmo se fundamentan en el retiro del 
ciudadano al mundo de lo privado y su indiferencia en la participación de lo público, con una 
insensibilidad para reconocer a la otredad; nunca como hoy la población se encuentra en un 
contexto de grandes desigualdades de ingreso y de riqueza en nuestro país (Boltvinik, 2004. 
Pág. 172),incentivadas por políticas neoliberales centradas en el empeño individual como 
principio organizativo de la conducta humana, enfatizado desde el desmantelamiento del 
Estado (Morin, 2007).Pero la propuesta actual, nos lleva a prestar más atención en la 
identificación de actitudes comunitarias, vitales para la rehabilitación de los vínculos sociales 
(Cathalifaud, 2006. Págs. 9-23).Con esta visión es que el aprendizaje debe buscar los 
argumentos para impulsar las actividades comunitarias, limitando procesos que incentiven y 
radicalicen el individualismo de las personas, cuyos destinos se forman a partir de acciones 
cuyos resultados solo se remiten a si mismos, en el que las crisis sociales solo son vividas 
en la particularidad de escenarios familiares y laborales cada vez más inseguros y precarios, 
que erosionan la identidad individual; donde el colectivo deja de ser refugio y las actitudes 
egoístas se legitiman. 

Es por ello que debe considerarse la relación inseparable entre el aprender, el investigar y el 
desarrollarla extensión universitaria, que promueva en los estudiantes tanto de nuestros 
diferentes niveles educativos, plantear propuestas desde un nivel de conocimiento integral, 
con respuestas sean sistémicas; de tal manera, que se enfrenten a la realidad compleja de 
hoy; es ahí donde el docente debe aportar y dotar de todas las herramientas necesarias a 
los estudiantes para que el aprendizaje sea significativo y pertinente, donde la constante 
actualización y forma en que se realiza la actividad docente no solo sea desde el 
conocimiento ya aprendido y aplicado por decadas, sino en busca de un aprendizaje 
colectivo y de retroalimentación desde el planteamiento de lo que debe ser la Educación 
actual (Vázquez, 2012). 

Resulta interesante conocer que estudiantes egresados (Innova Cesal, 2011. Pág. 13) 
mencionan como necesaria la adquisición de competencias sobre el uso efectivo del tiempo, 
el hacerse entender, el obtener con rapidez nuevos conocimientos, el redactar informes o 
documentos y la disposición a cuestionarse ideas; al mencionar un estudio de la Universidad 
de Alabama señala como razones de desinterés de los estudiantes, a la poca relevancia de 
los aprendizajes, a la memorización de hechos, al énfasis en la competencia antes que la 
colaboración, al enfoque hacia la resolución algorítmica de problemas y el rol pasivo de los 
estudiantes en la búsqueda del aprendizaje (Innova Cesal, 2011. Pág. 15); a partir de esto 



516

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

se pretendió realizar una planeación de actividades, que además de lograr cumplir con estas 
competencias demandadas, pudiesen desarrollar un aprendizaje holístico en equilibrio entre 
su formación en la disciplina y el desarrollo de la conciencia, donde la investigación 
permitiera la creación de nuevo conocimiento, fundamento para la innovación y el 
incremento del patrimonio intelectual, enriqueciendo los recursos humanos, con una mejor 
formación y una mejor preparación de profesores y por ende de los estudiantes. 

Resulta primordial incentivar estrategias donde se relacione la investigación, el contenido de 
la curricula y su aplicabilidad en la realidad, de tal forma que resulte factible aprehender en 
el campo del conocimiento, dando énfasis a la relación entre docencia, extensión e 
investigación, tan necesaria, con la finalidad de que el futuro investigador o profesional se 
apto para la toma de decisiones y pueda desarrollar sus capacidades relacionadas con 
problematizar, formular hipótesis, indagar, argumentar (Innova Cesal, 2011. Pág. 18). 

Llevándonos a definir cada intervención desde el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y 
su implementación, a partir del dialogo de saberes de un estudio de caso en el que se 
permita la contextualización disciplinar y sociocultural del objeto o problema de 
investigación; la horizontalidad de la relación profesor-estudiantes como investigadores; el 
trabajo con situaciones de la realidad, del entorno del estudiante y la recuperación de la vida 
social como elemento de contraste hacia la teoría, la producción y divulgación de 
documentos y textos científico-académicos; el empleo de analogías y comparaciones entre 
estudio de casos, la implementación de la evaluación formativa en el proceso de aprendizaje 
y desarrollo de la investigación acción. Que permita la definición de la importancia de la 
evalución del proceso de acción y no del resultado como evaluación total. 

Es así que durante todo el proceso se considera haber modificado la forma y esencia del 
aprendizaje, llevando con ello al mejoramiento de nuestra actividad docente e impulsando 
este en los estudiantes, cuyos resultados estarán por demostrarse, en sus futuras 
actividades, al enfrentarse como profesionistas, funcionarios o lideres sociales a la vida y en 
la búsqueda de la mejora de nuestra futuro común.  

Conclusiones 

El participar del planteamiento de aprendizajes desde la disciplina de la arquitectura, en sus 
diferentes etapas delos Programas de Licenciatura, Maestría y Doctorado, han permitido la 
visualización de expectativas de transformación sobre la forma en cómo se desarrolla la 
planeación y producción del hábitat en nuestro país, al incentivar la conciencia sobre la 
importancia que el espacio tiene en generaciones que inician en su aprendizaje, dejando de 
plantear al objeto y orientando sus propuestas como espacios de uso en el que se concentra 
la interacción con el aprendizaje en valores, la convivencia comunitaria, el impulso a la 
realización personal de su población y la interacción con un contexto natural y artificial en el 
que se inserta, a partir del conocimiento en los estudiantes elementos o variables graduales 
para el aprendizaje, se les concede la obtención de capacidades, habilidades y actitudes 
para la resolución de problemáticas que durante el transcurso de su vida necesariamente 
tendrán que enfrentar y a partir de ello provocar el cambio en la forma de considerar, 
proponer y planear en su disciplina, con un enfoque directo en la construcción de un hábitat 
adecuado, que satisfaga y mejore la calidad de vida de sus habitantes. 
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A partir de esta forma de aprender se estimula la comprensión profunda de la realidad con 
un pensamiento crítico y una integración de conocimientos, que favorece una formación 
disciplinar holística y significativa, toda vez que esta tiene sentido para el estudiante; 
facilitando la transferencia de conocimientos desde el saber hacer, en donde el saber es 
aplicado en beneficio de la resolución de problemáticas; estimulando siempre a un 
estudiante reflexivo, que en todo momento actua con coherencia ante las situaciones que se 
le presentan; creando hábitos de trabajo individual y colectivo, que favorece la discusión 
entre ellos y sus profesores; que permite la alfabetización académica en comunidades de 
aprendizaje; transforma la actitud del estudiante pasivo en la de un estudiante activo, que en 
todo momento es motivado por su participación con la comunidad, consolidando el 
aprendizaje; permitiendo la reflexión de los puntos de vista y de intercambio de 
conocimientos en la búsqueda de mejores y más integrales propuestas, vinculados a la 
diversidad de actores que participan y el reconocimeto a los saberes de cada uno de estos. 

Por lo que, se concluye que la realización de actividades en la academia debe estar 
totalmente relacionada con la realización de proyectos o investigaciones sobre el hábitat, 
bajo consideraciones de diagnósticos sobre lo socioeconómico, lo medio ambiental y lo 
urbano/rural, considerando de gran importancia la articulación estrecha entre quienes lo 
viven, lo proponen y lo ejecutan, pues no hay propuesta más integral y con mayor 
posibilidad de éxito que aquella en la que se involucran de manera profunda las tres partes. 
Entonces se vuelve trascendental la implementación y aprendizaje de nuevas metodologías 
de participación social para el mejoramiento o producción de un hábitat integral. 
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Resumen: En este texto se reflexiona sobre experiencias que conectan participación,  enseñanza, 
investigación y extensión  universitaria, entre ellas, A: Experiencia realizada en 1997, entre grupo de 
alumnos de pós-graduación - Facultad de Arquitectura y Urbanismo USP y profesores, alumnos y 
funcionarios de la Escuela Esmeralda Becker , en la Aldea de Carapicuíba, São Paulo. Con   
coordinación pedagógica de la profesora Nidia Nacib Pontuschka- Facultad de Educación  USP, los 
objetivos fueron: realizar Estudio del Medio Interdisciplinar, incluyendo arte como eje principal, 
reconocer el local,  cotidiano y sueños de sus moradores, preservar recursos naturales, historia, 
cultura y desarrollar un proyecto participativo urbano-paisajístico. La experiencia inter-relacionó 
diferentes niveles de enseñanza en la recuperación y construcción de sentimientos de valorización y 
pertenecimiento del lugar considerado patrimonio histórico-ambiental. El entrelazar procesos 
creativos y su rebatimiento en la producción artística individual colaboraron para reflexión sobre 
apropiación e identidad. Cuestiones del “lugar” surgieran, entre otras, marcas y leyendas culturales 
indígenas. Se fertilizó la construcción del conocimiento, fundamentalmente al intercambiar papeles – 
alumno/profesor y arquitectos/usuarios, que se relaciona con la participación comunitaria ya que ella 
posibilitó la preservación de ese patrimonio histórico-ambiental. Incentivando la escuela a ocupar  
espacios de arte, desarrollando la percepción, se abrió la posibilidad de mayor valorización del lugar 
donde se  insiere. Se expandieron horizontes de esperanza constatando que una de las acciones  
efectivizadas fue la ejecución del “Parque Ecológico Aldea de Carapicuíba”, posible por el 
compromiso comunitario. B: Escritorio Modelo del Curso de Arquitectura y Urbanismo/ FiamFaam-
Centro Universitario, con objetivos  de profundizar la formación con acciones dirigidas a la sociedad, 
dando oportunidad al alumno de experenciar práctica profesional.  Se desarrollaron,  junto a alumnos, 
actividades atendiendo la interlocución entre universidad, intendencia, subintendencias y entidades 
comunitarias contactadas. Entre ellas, proyectos dirigidos a la población en situación de calle y a 
movimientos sociales que luchan por morada en el área central y en áreas periféricas en la franja 
norte de la ciudad mesclada a las áreas de preservación: asesorías técnicas a la comunidad 
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organizada, en diálogo con el poder público, demandando estudios proyectuales de arquitectura y 
urbanismo localizados en las regiones: Jaçanã/Tremembé y Casa Verde: en conjunto con el grupo 
comunitario  Quinta Ambiental y Brasilândia/Freguesia do O, en conjunto con el Movimiento SOS 
Parque de  Brasilândia, el Movimiento Osadia Popular y el Movimiento de Habitación de Brasilândia. 
Se analiza la interface de estas problemáticas con la enseñanza de arquitectura y urbanismo, la 
relación que se establece entre Universidad y Sociedad, lo que implica en una visión interdisciplinar. 
Se revelan contradicciones referentes a la proprieda de la tierra, procesos de gentrificación; conflictos 
entre movimientos de habitación y ambientalistas; áreas destinadas a parques en el Plano director, 
ocupadas para habitación precaria. Se discuten posibilidades diferentes de atender demandas de 
habitación, incluidas en el concepto de hábitat ampliado; analizando, por ejemplo, otras formas de 
propiedad. Las experiencias demuestran la importancia de la relación arte-percepción, que 
transciende el mero observar al transformarse en un instrumento contra la alienación, de la cual hace  
parte el sentimiento de no pertenecimiento a los lugares de vida. 
 
Palabras llaves: Arquitectura y Urbanismo; Enseñanza; Participación; Extensión Universitaria; 
Percepción.   

 
Resumo: Neste texto reflete-se sobre experiências que conectam participação, ensino, pesquisa e 
extensão universitária, entre elas: A: Experiência realizada em 1997, entre um grupo de alunos de 
pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - USP e professores, alunos e funcionários 
da Escola Esmeralda Becker , localizada na Aldeia de Carapicuíba, em São Paulo. Sob a 
coordenação pedagógica da professora Nidia Nacib Pontuschka, da Faculdade de Educação - USP, 
os objetivos foram: realizar um Estudo do Meio Interdisciplinar, incluindo a arte como eixo principal, 
reconhecer o local, o cotidiano e sonhos dos moradores, preservar recursos naturais, história, cultura 
e também desenvolver um projeto participativo urbano-paisagístico. A experiência interligou 
diferentes níveis de ensino na recuperação e construção de sentimentos de valorização e 
pertencimento de um lugar considerado patrimônio histórico-ambiental. O entrelaçamento dos 
processos criativos e seu rebatimento na produção artística individual colaboraram na reflexão sobre 
apropriação e identidade. As questões do “lugar” surgiram, entre outras, marcas e lendas da cultura 
indígena. Fertilizou-se a construção do conhecimento, fundamentalmente no intercâmbio de papeis – 
aluno/professor e arquitetos/usuários, que se relaciona com a participação da comunidade já que ela 
possibilitou a preservação desse patrimônio histórico-ambiental. Incentivando a escola a ocupar os 
espaços da arte, desenvolvendo a percepção, abriu-se a possibilidade de maior valorização do lugar 
no qual está inserida. Expandiram- se horizontes de esperança ao constatar que uma das ações 
efetivadas foi a execução do “Parque Ecológico Aldeia de Carapicuíba”, só possível pelo 
envolvimento da comunidade. B: Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo do 
FiamFaam-Centro Universitário , com os objetivos  de aprofundar a formação com ações dirigidas à 
sociedade, e dar oportunidade ao aluno de experenciar a prática profissional.  Desenvolveram-se, 
junto aos alunos, atividades atendendo à interlocução entre universidade, prefeitura, subprefeituras e 
entidades contatadas na comunidade. Entre elas, projetos dirigidos à população em situação de rua e 
a movimentos sociais que lutam por moradia na área central e nas áreas periféricas na franja norte da 
cidade mesclada às áreas de preservação: assessorias técnicas à comunidade organizada, em 
diálogo com o poder público, demandando estudos projetuais de arquitetura e urbanismo localizados 
nas regiões: Jaçanã/Tremembé e Casa Verde: em parceria com o grupo da comunidade Quinta 
Ambiental e Brasilândia/Freguesia do O, em parceria com o Movimento SOS Parque da Brasilândia, o 
Movimento Ousadia Popular e o Movimento de Moradia da Brasilândia. Analisa-se a interface destas 
problemáticas com o ensino de arquitetura e urbanismo, a relação que se estabelece entre 
Universidade e Sociedade, o que implica numa visão interdisciplinar. Revelam-se contradições 
referentes à propriedade da terra, processos de gentrificação; conflitos entre movimentos de 
habitação e ambientalistas; áreas destinadas a parques no Plano diretor, ocupadas para habitação 
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precária. Discutem-se possibilidades diferentes de atender demandas de habitação, incluídas no 
conceito de habitat ampliado; analisando por exemplo, outras formas de propriedade. As experiências 
demonstram a importância da relação arte-percepção, que transcende o mero observar ao se 
transformar em um instrumento contra a alienação, do qual faz parte o sentimento de não 
pertencimento aos lugares de vida.  
 
Palavras chave: Arquitetura e Urbanismo; Ensino; Participação; Extensão Universitária; Percepção  
 
Abstract: This paper deals with A: Experiences that connect participation, teaching, research and 
university extension that occurred in 1997, with a group of graduate students from the College of 
Architecture and Urbanism- University of Sao Paulo, and teachers, students and staff of the 
Esmeralda Becker School at Carapicuiba, Sao Paulo. The group was under the pedagogical 
supervision of professor Nidia Nacib Pontuschka, from the College of Education- University of Sao 
Paulo, and its main objective was to conduct an interdisciplinary Study of the Environment that 
included art as the main axis and also to acknowledge every day life and the dwellers dreams and 
preserve the natural resources, the history, the culture and also to develop a participative urban and 
landscape project. The experience linked different levels of teaching in the recuperation and 
construction of feelings of appreciation and belonging of a place that is considered a historical and 
environmental patrimony. The interlacement of the creative processes and its reflection in the 
individual artistic production collaborated in the reflection on appropriation and identity of the place. 
From the issues of the “place” emerged legends of Indian culture. The interchange between students 
and teachers, architects and local inhabitants collaborated with the construction of the knowledge of 
the community, considering that it allowed the preservation of the historic and environmental 
patrimony. The process opened the possibility of a greater valuation of the place, encouraging the 
school to occupy the spaces of art and developing the student’s perception of the place. One of the 
actions taken was the implementation of the “Aldeia de Carapicuíba Ecological Park”, which was only 
possible through the involvement of the community. B: The office of Architecture and Urbanism 
Course at FiamFaam-Centro Universitário. The goal was to deepen the education with actions aiming 
the improvement of the society and to give the students the opportunity to exercise the professional 
practice. Activities were developed with the students, taking into account the dialogue between 
university, city hall, subprefectures and entities contacted in the community. These include projects 
targeting the homeless and social movements fighting for housing in the central and peripheral areas 
in the northern fringe of the city mixed with preservation areas: technical assessory services to the 
organized community, in dialogue with the government, demanding architectural and urban design 
studies located in the regions: Jaçanã/Tremembé and Casa Verde. There were also partnerships with 
a community group, the Quinta Ambiental Brasilândia/Freguesia, Movimento SOS Parque da 
Brasilândia, Movimento Ousadia Popular and Movimento de Moradia da Brasilândia. The study 
analyzes the interface of these problems with the teaching of architecture and urbanism, the 
relationship established between University and Society, which implies an interdisciplinary view. 
Contradictions concerning land ownership, gentrification processes were revealed; conflicts between 
housing movements and environmentalists; areas intended for parks in the Master Plan, occupied for 
precarious housing. Different possibilities are discussed to meet housing demands, included in the 
concept of expanded habitat; analyzing for example other forms of property. The experiences 
demonstrate the importance of the art-perception relationship, which transcends mere observation by 
becoming an instrument against alienation, which includes the feeling of not belonging to the places of 
life. 

Keywords: Architecture and Urbanism: Teaching; Participation; University Extension; Perception. 
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Denise Falcão PESSOA, Maria Albertina Jorge CARVALHO 

 
 

Introdução 
À Nidia Nacib Pontuschka, in memoriam 

Neste trabalho reflete-se sobre experiências que conectam participação, ensino, 
pesquisa e extensão universitária, entendida no Brasil como uma das funções do curso 
superior.  Extensão Universitária1 organiza ações dirigidas à sociedade, as quais devem 
estar indissociavelmente vinculadas ao Ensino e à Pesquisa. É um elo entre o conhecimento 
gerado na academia com a sociedade; aproxima o aluno da realidade e da realização da 
prática profissional. Entre as diversas experiências, selecionamos um caso de extensão 
universitária de pós graduação numa universidade publica, USP e USP, e outros de 
Extensão na graduação numa universidade particular: FiamFaam-Centro universitário.  

 
A.) Extensão universitária: trabalho comunitário interligando níveis de 

ensino, pós-graduação/ensino fundamental, na Aldeia de Carapicuíba (São Paulo), 
Brasil. 

Uma experiência foi realizada em 1997.  entre uma equipe de alunos/as de pós-
graduação da FAU-USP, sob a coordenação pedagógica da Profa. Dra. Nidia Nacib 
Pontuschka, da Faculdade de Educação (USP) e professores/as e funcionários/as da 
“Escola Esmeralda Becker Freire de Carvalho”, na Aldeia de Carapicuíba,(São Paulo) e seu 
entorno, sendo diretora na época, Maria Helena Scabelo. A experiência fazia parte da 
disciplina de pós-graduação “Projeto sensível, projeto tecnológico, suas relações”, na FAU-
USP,2 na que se abriu a possibilidade de desenvolver um projeto para Aldeia de Carapicuíba 
e os câmbios que poderiam advir depois da criação do anel viário metropolitano.  

Fundada em 1580, a Aldeia de Carapicuíba, é um dos 12 aldeamentos jesuíticos que 
restaram da urbanização de São Paulo – criados para resguardar essas cidades e 

                                                           
1 Historicamente as políticas públicas de Extensão estão dirigidas às Universidades Públicas e a elas são 
disponibilizados recursos e programas de financiamento, o que inclui bolsas aos alunos. No entanto, as 
Universidades e Cursos Particulares não se isentaram desta prática, porem com ênfase muito menor. As diretrizes 
nacionais indicadas pelo Ministério da Educação tem, nos últimos anos, reforçado o foco social para minimizar as 
principais feridas do país. O foco definido no PPC - Projeto Pedagógico do Curso do FIAMFAAM (item 9.5.3 
Projetos de Extensão) caminha no mesmo sentido: as questões sociais. Porém, a missão definida é a qualificação 
profissional 
2 A disciplina, ministrada pelo professor Sylvio Sawaya com a consultoria do arquiteto Caio Boucinhas, contratado 
pela prefeitura em 1994, para projetar um parque nesse sitio, e a equipe de alunos/as-arquitetos/as formada por 
Denise Falcão Pessoa, Ely Ana de Oliveira Araujo, Paulo Chiesa, Regina Cardarelli e Sylvia Adriana Dobry-Pronsato 
.Também participaram, na pesquisa sobre a Aldeia de Carapicuíba, realizada no Centro Universitário Nove de Julho, 
coordenada pela Profa. Dra. Maria José Feitosa, com consultoria do Prof. Dr. Sylvio Sawaia da FAU-USP e a 
participação, entre outros/as, do Prof.Dr. Carlos Eduardo Zahn, docente dessa universidade e também da FAU-USP, 
dos/as Profs. Eliana Quartim Barbosa, Luiz Otavio de Faria e Silva, Sergio Torres Moraes e dos arquitetos/as Maria 
de Lourdes Nogueira, Roberto Mello e  Roberto Dantas Araujo. 
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“domesticar” os índios guaianases3, habitantes originários do lugar. A Avenida Inocêncio 
Seráfico foi construída dobre o caminho realizado pelos guaianases que residiam em 
Carapicuíba, anteriormente à chegada dos colonizadores portugueses. Os guaianases, 
baixavam até o rio Tietê para pescar e banhar-se em suas águas. Aí se estabeleceram, 
edificando uma taba com suas ocas, origem da atual Aldeia. O ribeirão Carapicuíba e seus 
afluentes compreendem a bacia de Carapicuíba. Caracterizada por construções 
remanescentes do século XVIII, a Aldeia constitui um marco arquitetônico e histórico da 
região metropolitana de São Paulo e simboliza a memória do processo da colonização 
européia na América.  É patrimônio histórico, declarado em 1941 pela Secretaria do 
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montante, atrás de muros altos, a área do antigo Sanatório Anhembi, com muita vegetação 
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diretora nos recebeu e narrou histórias do quotidiano, da vergonha que muitos alunos 
sentiam por serem descendentes de índios, dos migrantes, das ruas de barro, das palmeiras 
nativas chamadas jerivás da praça. Nesse dialogo, surgiu a ideia dessa experiência, 
primeiramente acadêmica e alargou-se depois para fora dessa fronteira, abrangendo um 
estudo para a implantação de um projeto participativo de revitalização urbana e paisagística 
do lugar, designado inicialmente como “Parque Ambiental Aldeia de Carapicuíba”.  

Sob o ponto de vista dos alunos da pós-graduação- arquitetos, os objetivos foram: 
Desenvolver um estudo do meio interdisciplinar, que incluía como eixo principal a arte; 
resguardar a história, os recursos naturais e a cultura da Aldeia de Carapicuíba, o que 
abarcava conhecer o lugar e o que ele poderia desvendar: moradores, suas ações no 
cotidiano e sonhos; realizar um projeto urbano-paisagístico participativo com alunos, 
professores e moradores da aldeia.  Para os professores da “EEPG Esmeralda Becker”, os 
objetivos eram: Refletir e debater entre professores de diversas disciplinas, tendo o aluno 
como principal sujeito e a concretização de um trabalho interdisciplinar, com consciência da 
história local, a partir do Estudo do Meio, que constituiria a base para os trabalhos com os 
alunos da escola. 

                                                           
3 Segundo João Barcellos, (2007,s/p.), "guaianazes são guaranis". Disponível in: 
http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=173&doc=13084&mid=2   data acesso 24/06/2013..  
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Fig.1. Planta da Aldeia de Carapicuíba. Fonte: Secretaria Regional do Iphan do Rio de Janeiro. 

 
Na primeira reunião, a Profa. Dra. Nidia Nacib Pontushka falou sobre o Estudo do 

Meio, originado a partir das lutas anarquistas na primeira década do século XX , priorizava a 
observação direta da realidade, substituindo o ensino-aprendizagem entre as paredes da 
sala de aula. Com este método, permite-se a construção de um tipo de ensino em que todos 
participam: alunos, diretores, professores, funcionários, pais, moradores e, assim, as 
instituições de ensino não são entendidas de forma isolada. A professora explicou que o 
Estudo do Meio, sendo um método interativo, pode criar esperanças que nos fazem pensar 
sobre o retorno do projeto à comunidade. Segundo a Profa. Nidia Nacib Pontuschka, neste 
Estudo do Meio Interdisciplinar, o carro-chefe foi a arte, e  realçamos principalmente, entre 
as atividades realizadas, a de percepção do lugar através do desenho. Como decorrência da 
inter-relação entre os diversos modos de representar dos participantes, , teve alterações no 
processo criativo artístico individual. A possibilidade de entrelaçar múltiplos processos 
criativos e sua expressão na criação artística individual, colabora também para uma reflexão 
mais abarcante sobre a apropriação dos diferentes territórios culturais. Essas atividades 
contribuíram para a reconstrução da identidade desse lugar como patrimônio histórico. 

Fizeram-se encontros entre os docentes/as e funcionários/as da escola e arquitetos/as 
participantes, outros/as profissionais, ao longo de um ano. Na escola, professores/as e 
alunos/as faziam Estudos do Meio, transferindo os conhecimentos interdisciplinares 
nascidos nas reuniões para a sala de aula. As questões do “lugar”, entendido como 
“território cultural” foram aparecendo e, entre outras, lendas e tradições da cultura indígena. 
Essa construção de conhecimentos, foi fundamental na interação de arquitetos/as e 
usuários/as e aluno/a professor/a. Realizaram-se pesquisas de campo, que incluíam 
atividades artísticas com o objetivo de documentação e observação, tais como: fotografias 
de pessoas e lugares, entrevistas, maquetes, poesias, desenhos, aquarelas, etc., processo 
que nutriu ao mesmo tempo a criatividade particular de cada um dos partícipes.  Essas 
atividades se realizaram tanto pelos participantes das reuniões do Estudo do Meio, como 
pelos estudantes da escola norteados por seus professores.  

O fruto dessas atividades se apresentou em várias exposições em diversos lugares da 
Aldeia, abertos à comunidade, como uma maneira de devolução à generosidade em nos 
ministrarem informações para a construção do conhecimento, da escola e da universidade 
participantes. 



525

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
 

 
Fig.1. Planta da Aldeia de Carapicuíba. Fonte: Secretaria Regional do Iphan do Rio de Janeiro. 

 
Na primeira reunião, a Profa. Dra. Nidia Nacib Pontushka falou sobre o Estudo do 

Meio, originado a partir das lutas anarquistas na primeira década do século XX , priorizava a 
observação direta da realidade, substituindo o ensino-aprendizagem entre as paredes da 
sala de aula. Com este método, permite-se a construção de um tipo de ensino em que todos 
participam: alunos, diretores, professores, funcionários, pais, moradores e, assim, as 
instituições de ensino não são entendidas de forma isolada. A professora explicou que o 
Estudo do Meio, sendo um método interativo, pode criar esperanças que nos fazem pensar 
sobre o retorno do projeto à comunidade. Segundo a Profa. Nidia Nacib Pontuschka, neste 
Estudo do Meio Interdisciplinar, o carro-chefe foi a arte, e  realçamos principalmente, entre 
as atividades realizadas, a de percepção do lugar através do desenho. Como decorrência da 
inter-relação entre os diversos modos de representar dos participantes, , teve alterações no 
processo criativo artístico individual. A possibilidade de entrelaçar múltiplos processos 
criativos e sua expressão na criação artística individual, colabora também para uma reflexão 
mais abarcante sobre a apropriação dos diferentes territórios culturais. Essas atividades 
contribuíram para a reconstrução da identidade desse lugar como patrimônio histórico. 

Fizeram-se encontros entre os docentes/as e funcionários/as da escola e arquitetos/as 
participantes, outros/as profissionais, ao longo de um ano. Na escola, professores/as e 
alunos/as faziam Estudos do Meio, transferindo os conhecimentos interdisciplinares 
nascidos nas reuniões para a sala de aula. As questões do “lugar”, entendido como 
“território cultural” foram aparecendo e, entre outras, lendas e tradições da cultura indígena. 
Essa construção de conhecimentos, foi fundamental na interação de arquitetos/as e 
usuários/as e aluno/a professor/a. Realizaram-se pesquisas de campo, que incluíam 
atividades artísticas com o objetivo de documentação e observação, tais como: fotografias 
de pessoas e lugares, entrevistas, maquetes, poesias, desenhos, aquarelas, etc., processo 
que nutriu ao mesmo tempo a criatividade particular de cada um dos partícipes.  Essas 
atividades se realizaram tanto pelos participantes das reuniões do Estudo do Meio, como 
pelos estudantes da escola norteados por seus professores.  

O fruto dessas atividades se apresentou em várias exposições em diversos lugares da 
Aldeia, abertos à comunidade, como uma maneira de devolução à generosidade em nos 
ministrarem informações para a construção do conhecimento, da escola e da universidade 
participantes. 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
 

   
Fig. 2 . Reunião do Estudo do Meio na EEPG Professora Esmeralda Becker. À 

direita: Fig. 3. Aldeia de Carapicuíba e seu entorno. Fonte: DOBRY- PRONSATO, Sylvia, 2005, p.41 
e 42. Fotos [1997]: Denise Pessoa, Ely Ana Araújo e Regina Cardarelli. 

No decorrer do processo esteve presente o respeito à sensação de fragilidade e 
delicadeza que a Aldeia provoca e também a ideia de recuperar sua importância como 
patrimônio histórico, símbolo das relações iniciais que a colonização portuguesa teve com 
os moradores indígenas da região. A equipe de arquitetos/as – alunos/as de pós-graduação 
da FAU USP, da disciplina “Projeto sensível, projeto tecnológico, suas relações” – com base 
nesta experiência conjunta, resolveu que prosseguiria o projeto de criação de um parque 
realizada pelo Arquiteto Caio Boucinhas, começado em 1994. Foi avaliado como uma 
experiência de projeto participativo e batizado, como “Parque Ambiental Aldeia de 
Carapicuíba”, nome que se modificou ao ser implantado. 

Nesse projeto, buscou-se entender o sentido de uma intervenção urbano-paisagística, 
avaliando as contradições com que nos deparávamos. (DOBRY-PRONSATO, Sylvia A. 
2005, p.21-44). 

No decorrer das reuniões, o arquiteto Boucinhas aclarou que, em 1994, escolheu 
alojar seu escritório em uma das casas na Aldeia, percebendo que assim alcançaria maior 
comunicação com os habitantes do lugar, abrindo a perspectiva de acessar outros 
conhecimentos além dos que informam os mapas. Também elucidou, durante as reuniões 
realizadas na escola que:   
“Há um elo muito forte dos moradores e da vizinhança com a Aldeia; suas relações vão 
surgindo, há mistérios, estórias sobrenaturais, [...] conflitos quanto ao destino da Aldeia: uns 
desejam que permaneça intocável, outros que seja um centro turístico nacional, [...]; e 
outros, ainda, não se incomodariam se ela fosse demolida e a malha urbana vizinha 
passasse por cima de tudo. Há, também, os que a vêem como área de valor histórico 
importante que precisa ser recuperada com sensibilidade e respeito [...]” (BOUCINHAS, 
Caio,  2005, pag.50). 

Maria Helena Scabelo, diretora da escola, narrou que nesse processo, foram 
envolvidos residentes da região preocupados em participar, dando opiniões e debatendo o 
assunto. Processo que, depois de um ano, resultou na criação da “Fundação Aldeia de 
Carapicuíba”, da qual participaram, moradores de diferentes profissões, arquitetos/as 
biólogos/as, pedagogos/as e também pessoas sem escolaridade.Naquele tempo: 
Os meninos utilizam o pátio e seus arredores empinando pipas, jogando pião e bola de 
gude; os moradores só aos poucos vão confiando, se mostrando e desvendando lugares 
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esquecidos: “aqui tinha uma bica aonde todo mundo vinha buscar água, da boa”; “lá 
embaixo um lago onde a gente nadava: foram aterrando aos poucos e depois fizeram 
barracos por cima”. Assim, íamos descobrindo e catalogando caminhos e trilhas já 
existentes, novas perspectivas; o Pico do Jaraguá aparece inteiro a noroeste a partir dos 
fundos da Igreja, área mal-assombrada, onde existia o cemitério; lá embaixo corre o 
Anhembi rumo ao Ribeirão Carapicuíba, na divisa com Osasco, afluente do Tietê. Os 
afluentes do Anhembi têm matas ciliares sombreando águas que parecem limpas e que 
surgem através dos altos muros e gradis de condomínios fechados. (BOUCINHAS, Caio,  

2005, pag.50). 
Na década de 1960 passaram a existir no entorno da Aldeia, loteamentos e 

condomínios fechados com grandes lotes, ocupados por pessoas que procuravam muito 
verde, silêncio e paz, a 20 km da cidade de São Paulo. Após 1997, conjeturava-se que a 
Aldeia receberia impactos a partir da construção do “Rodoanel Metropolitano”, cuja 
implantação estava em discussão, em diversas instâncias. Havia expectativa sobre a ação 
dos poderes públicos para a restauração das casas da Aldeia, em processo de deterioração, 
a localização de um parque no seu entorno e a valorização das tradições culturais – danças, 
cantos, violeiros, festas, que compõem um território cultural.  

Cabe aqui esclarecer algumas idéias em relação à cultura e à arte, por 
compreenderem o tema proposto para reflexão neste artigo. Cultura, culto e colonização são 
palavras que têm a mesma gênese etimológica que deriva do mesmo verbo latino colo, cujo 
participio passado é cultus, seu particípio futuro, culturus.Bosi, (1992, p.11), esclarece que o 
termo latino colo, do qual provém a palavra cultura, expressava o tempo, o espaço e o 
movimento, fundamentais na arquitetura e urbanismo e nas artes plásticas. Esse termo 
aguça a relação sujeito - objeto, ao descrever a ação do arquiteto urbanista sobre um lugar, 
avaliado como território cultural e do desenhista, ou pintor, que sustenta sua criatividade na 
essa relação movimento, espaço e tempo.  

Colo é também gênese de colônia, que manifesta: “espaço que se está ocupando; 
terra e, também, povo que se pode trabalhar e sujeitar”, (BOSI, Alfredo, 1992, p. 11). Ideia 
que sintetiza a reflexão desempenhada em volta ao conceito de colonização e dominação, 
implícita na Aldeia de Carapicuíba, vista como território cultural, como também em La 
Granja, e na cidade de Córdoba, Argentina .  

Interessa lembrar que a palavra latina colo, também significava o aqui e agora, “garra 
de atividade e poder imediato”, e cultus alude ao passado: “é sinal de que a sociedade que 
produziu seu alimento já tem memória”. (BOSI, Alfredo, 1992, p. 13). O que nos induz a 
destacar a importância da memória dos lugares históricos, ao contribuir para a [...] sua 
conformação, por meio de suas ações cotidianas que tem, muitas vezes, o sentimento de 
não pertencimento a seus lugares de vida, como parte da alienação provocada, 
basicamente, pela economia política que antepõe o valor de troca sobre o valor de uso 
desses lugares. (DOBRY-PRONSATO, Sylvia Adriana, 2005, p. 138). 

Em cultus existem duas definições: uma tem o sentido de culto; ritual feito em honra 
dos antepassados; enterro dos mortos; e a segunda se refere ao cultivado, trabalhado sobre 
a terra. Ao atrelar os “dois significados desse nome-verbo que mostra o ser humano preso 
à terra e nela abrindo covas que o alimentam vivo e abrigam morto” (BOSI, Alfredo, 1992, p. 
14 e 15), surge a probabilidade de arraigar no passado o presente de uma comunidade que 
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se eleva por meio de intervenções simbólicas, tais como:  dança, música, canto, gesto, 
pintura, escultura, oração, a evocação e a invocação.  

Nesta, durante o processo da metodologia interdisciplinar de ensino utilizada, o Estudo 
do Meio, cujo carro chefe era a arte –nas palavras de Nidia Nacib Pontushcka – comportou 
recuperar, entre outras, lembranças de tradições indígenas guardadas por transmissão oral, 
a vivencia da dança de Santa Cruz, que inspiraram poesias das crianças, desenhos, 
maquetes, etc. Esta ação de recuperação da memória se conseguiu inicialmente nas 
reuniões entre o grupo da pôs graduação da USP com a direção, professores/as e 
funcionários/as da escola, e a seguir, por estes, pelo meio dos relatos de avos e pais dos 
alunos/as, e que se apresentaram  em exposições aos moradores em múltiplos lugares da 
Aldeia.  

Readquirindo o significado de enraizar no passado o presente de uma comunidade, as 
festas tradicionais na Aldeia de Carapicuíba combinam subsídios da cultura religiosa 
católica, negra e indígena. A Associação dos Moradores, fundada em 1996:  
[...] se anima nas proximidades das festas; as músicas, as cantorias, as danças são 
aprendidas nos ensaios para as festas, enquanto são montados o pau-de-sebo e o mastro 
de São João. (BOUCINHAS, C., 2005, p.50).   

Com o processo de urbanização, o conceito de cultura, , ajustou-se também ao 
sentido de condição de vida mais humana, que se conserva atualmente. Coexiste com outra 
ideia de cultura: consciência de um presente com grandes desequilíbrios, que orienta a 
invenção de escolhas para um futuro melhor, como assevera Bosi, (1992, p.16). Contudo o 
processo de urbanização, contém deslocamento das pessoas, o que colabora para a 
supressão da memória. Recuperar essa memória é, então, tarefa cultural que forma o elo 
entre passado, presente e futuro, o que está incluso nos casos descritos neste artigo, como 
se verá adiante. 

No contexto da experiência descrita na Aldeia de Carapicuíba, o professor de 
português, Valdomiro Rolim da Costa, desempenhou um admirável trabalho de poesia com 
seus estudantes da 6ª série, entre outras, um deles registrou:  

“Aldeia que se originou das cinzas dos índios. 
Quase ninguém liga, que desespero! 
Uma paisagem onde não se vê quase nada. 
Uma aldeia perdida no ar da ignorância humana.” 

Desde princípios do século XVI, a ideia de cultura relacionada ao crescimento natural, 
estendeu -se ao desenvolvimento humano, que unido a significação de lavrar a terra, até 
princípios do século XIX, era o sentido fundamental, ao mesmo tempo empregado como 
metáfora. (WILLIAMS, Raymond, 2003, p.88.). Bosi e Williams apontam que houve 
transformações importantes no vocábulo cultura. “A partir do século XVIII aproximam e, às 
vezes, fundem-se as noções de cultura e progresso”.. (BOSI, 1992, p.17).   

Ainda segundo este autor, cultura inclui uma consciência grupal trabalhadora que 
desentranha da vida presente e do passado os planos para o futuro; nesse sentido de 
projeto está implícito o mito de Prometeu, que arrancou o fogo dos céus para mudar o 
destino material dos homens. Aculturar um povo implica em sujeitá-lo ou, adaptá-lo a um 
modelo apropriado para determinados interesses, contudo, “alguns traços formadores da 
cultura moderna, traços mais evidentes a partir da Ilustração, conferem à ciência, às artes e 
a filosofia,[...] a  possibilidade de resistência, às pressões estruturais dominantes em cada 
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contexto.” (BOSI, 1992, p.17).  Este caráter de resistência está presente nos três casos 
analisados neste artigo.  

A professora Nidia Nacib Pontuschka diz, no transcurso da experiência: “Este Estudo 
do Meio tem a arte como carro chefe”, na situação em que no currículo escolar a arte em 
geral é pouco valorizada, nos níveis de ensino primário, secundaria e universitário, 
notadamente nos cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo.  

Como dito, entre as atividades do Estudo do Meio, se realizaram oficinas de 
percepção do lugar por meio do desenho. Em conseqüência dessas, teve câmbios no 
processo criativo artístico individual, produto do diálogo entre os diferentes modos de 
expressão de cada partícipe. Os diversos processos criativos, seu entrelaçamento e 
inclusão na criatividade individual, é um processo que coopera para refletir de maneira mais 
extensa sobre a formação e recuperação da identidade de um lugar-patrimônio histórico. 

No Estudo do Meio, um dos episódios mais marcantes, é “a saída a campo”. Para isto, 
compúnhamos pequenos grupos, nos quais cada participante desempenharia diversas 
funções. Observando os pormenores, caminhamos pela rua que liga a escola à praça ao 
chegar à ela,  com uma igreja e uma cruz no centro, que a “saída a campo” transformou-se 
em oficina de percepção, que não tinha como finalidade a elaboração de obras de arte, nem 
o aperfeiçoamento artístico dos participantes. A oficina era uma vivência, um momento que 
possibilitasse abrir à percepção do lugar por meio do desenho, senti-lo como próprio e ter o 
direito a caminhar pelos espaços da arte, já que a maioria das pessoas tinha pouca vivencia 
nessa linguagem. O diálogo estabelecido, nos fez refletir e valorizar os desenhos dos 
participantes da oficina, como maneiras diversas de expressão. Na fig. 5 é possível observar 
um desenho onde o simbolismo prioriza a descrição das proporções reais, e a posição do 
observador é simultaneamente colocado desde cima e a nível do pedestre, porém em varias 
posições ao mesmo tempo. Este intercambio de olhares contribuiu com a mudança de 
expressão artística numa das autoras deste artigo, como pode se observar nas figuras 6 e 7. 

 
Fig.4. Desenho de uma das participantes, prof. da escola.Fonte: arquivo pessoal de Sylvia 
a. Dobry. Fig.5. A festa na Aldeia de Carapicuíba. Aquarela sobre tela, de Sylvia A. Dobry, 1997. 
Tamanho original 0.40 x 0.30 m. 

O processo de Estudo do Meio realizado  colaborou com o desenvolvimento do projeto 
de autoria do arquiteto Caio Boucinhas, começado em 1994 e implantado pela Prefeitura de 
Carapicuíba em 2004. Procuraram-se harmonizar os recursos naturais e a ocupação 
humana no projeto do parque, ponderando a Aldeia Jesuítica de 1580 como também 
residências nas áreas das nascentes. O projeto adotou as premissas: Destacar a 
importância de um parque no entorno da Aldeia como cinturão protetor e valorizador do 
patrimônio histórico ao preservar o sitio original. Restaurar as construções tombadas da 
Aldeia. Acolher atividades de turismo gastronômico, histórico, cultural. Estimular e dar valor 
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à percepção do pedestre, concebendo caminhos que vinculem o ambiente natural com o 
ambiente histórico cultural. Atendeu-se a demanda de estacionamento para carros sem 
impactar a estabilidade da Aldeia e considerando a drenagem de águas pluviais.  

Durante as vistorias e passeios com moradores, narraram lembranças de um lago e 
nascentes de onde extraíam água para beber4. No plantio, prevaleceram árvores nativas, 
conservando as existentes, de ascendência portuguesa, tais como pés de castanha 
portuguesa, testemunhas do período de colonização.  

O parque tem capacidade para 80 mil pessoas, sendo o principal ponto de 
entretenimento e recreação da população. Inclui praça de eventos, ciclovias, playground, e 
pistas para caminhar, que decorrem dentro de bosques ao redor do lago, bancos, mesas e 
churrasqueiras em espaços agradáveis. Também possibilita que artesãos da região 
exponham seus trabalhos e o comércio de vendedores ambulantes e barracas de lanches, 
caldo de cana, frutas, etc. 

     
Fig. 6. Anteprojeto para o Parque Ecológico Aldeia de Carapicuíba. Desenho de Caio Boucinhas, 
1994.  

O processo possibilitou revelar o lugar, muitas vezes escondido, a cada um dos 
participantes. Para a comunidade escolar desvendou o lugar cotidiano, seus significados e 
valores culturais, o que colaborou para a maior inclusão, aumentando perspectivas para seu  
reconhecimento  como patrimônio histórico.  

Para os/as arquitetos/as participantes, constituiu uma experiência de projeto 
arquitetônico paisagístico participativo, entender as aspirações e sonhos dos reais 
usufruidores do lugar. Na expressão artística, revelou a possibilidade de expandir modos de 
expressão, maior liberdade de criação. Expandiram-se horizontes de esperança na 
preservação histórica e ambiental e criação desses lugares, ratificados pela implantação do 
projeto do parque pela Prefeitura – atualmente com o nome de Parque Ecológico da Aldeia 
de Carapicuíba –, o que só foi possível pelo envolvimento direto da comunidade. 

B.) Escritório Modelo, uma forma de extensão universitária na Graduação 
Apresentaremos a seguir  a experiência do Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo do Fiam-Faam Centro Universitário5, que completou em 2019 doze anos de 
                                                           

4 O projeto considerou a concretização de dois lagos, entretanto foi efetuado até 2016 somente o lago da nascente 
e não se executou o lago que usava a água do córrego e acolhia um deque, palco de um teatrinho/cinema ao ar 
livre. O projeto desse lago respeitava a topografia: a arquibancada/platéia do palco/deque sobre o lago desenvolvia-
se no talude existente.  
5 O Fiam-Faam Centro Universitário é uma instituição privada criada no município de São Paulo com origem 
vinculada à FMU, formada em 1968. Em 2014 passou a fazer parte da rede internacional de educação Laureate, de 
origem americana. O Escritório Modelo foi criado em 2008 ,com a concepção das professoras Paula Katakura 
(coordenadora do curso de 2004 a 2015) e Helena Degreas (professora da graduação e mestrado). A experiência 
vivida Por elas no Escritório Modelo do curso de arquitetura da Universidade São Marcos, anos antes, foi referência 
para referendar a importância e viabilidade de sua estruturação no FIAMFAAM. No entanto, sua institucionalização 
se deu de maneira diferente daquele e da maioria dos Escritório Modelo existentes. Seu principal diferencial foi a 
estruturação como atividade obrigatória dentro do curso e no formato de estágio, com o cumprimento mínimo de 
oitenta horas de dedicação do aluno. Em 2015 a professora Paula Katakura foi deslocada para a reitoria, onde 
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existência. Apoiou-se em dois eixos estruturadores: ser o principal canal de extensão 
universitária do curso e dar oportunidade ao aluno de experenciar a prática profissional para 
aprofundar sua formação.  

O Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo do FiamFaam-Centro 
Universitário, tem os objetivos  de aprofundar a formação com ações dirigidas à sociedade, 
e dar oportunidade ao aluno de experenciar a prática profissional.  Desenvolveram-se, junto 
aos alunos, atividades atendendo à interlocução entre universidade, prefeitura, 
subprefeituras e entidades contatadas na comunidade. Entre elas, projetos dirigidos à 
população em situação de rua e a movimentos sociais que lutam por moradia na área 
central e nas áreas periféricas na franja norte da cidade mesclada às áreas de preservação: 
assessorias técnicas à comunidade organizada, em diálogo com o poder público, 
demandando estudos projetuais de arquitetura e urbanismo localizados nas regiões: 
Jaçanã/Tremembé e Casa Verde: em parceria com o grupo da comunidade Quinta 
Ambiental e Brasilândia/Freguesia do O, em parceria com o Movimento SOS Parque da 
Brasilândia, o Movimento Ousadia Popular e o Movimento de Moradia da Brasilândia. As 
atividades desenvolvidas permitiram analisar a interface destas problemáticas com o ensino 
de arquitetura e urbanismo, a relação que se estabelece entre Universidade e Sociedade, o 
que implica numa visão interdisciplinar. Revelaram-se, ao longo dos trabalhos, contradições 
referentes à propriedade da terra, processos de gentrificação; conflitos entre movimentos de 
habitação e ambientalistas; áreas destinadas a parques no Plano diretor, ocupadas para 
habitação precária. Discutiram-se possibilidades diferentes de atender demandas de 
habitação, incluídas no conceito de habitat ampliado; analisando por exemplo, outras formas 
de propriedade. 

Na primeira fase – 2008-2015, coube criar e estruturar institucionalmente o Escritório 
Modelo, incluindo-o no Projeto Pedagógico do curso como atividade obrigatória ao aluno 
com formato de trabalho de estágio de 80 horas supervisionadas por um professor6. Para 
seu funcionamento foi necessária a organização de atividades que atendessem a demanda 
de alunos, assim como, estabelecer parcerias, identificadas como solicitantes dos trabalhos 
a desenvolver. Em 2015 o curso passou pela primeira grande reestruturação do PPC dada 
pelas instruções gerais aos cursos gerenciados pela Laureate. O 2º semestre de 2015 foi 
uma transição. Se  reorganizaram as disciplinas, para adequar o curso à nova estrutura que 
contaria a partir de 2016 com 80% presencial e 20% EAD (Ensino a distancia).   

2ª fase: 2016-2018: O Escritório Modelo sofreu alterações em sua organização e 
gestão, porém, os objetivos não se alteraram em essência. A partir de 20167 o viés da 
extensão universitária foi aprofundado e diversificado, redefinindo-se objetivos: 
-Ampliar a dimensão social dos trabalhos de extensão, evitando conflitar com a instituição; 
-Reforçar a preparação do aluno para a vida profissional, esclarecendo a percepção da 
responsabilidade em lidar com ações, usuários  e propostas reais.  
                                                                                                                                                                                     

permaneceu até o final de 2016, e o professor Peter Monteiro Ribon assumiu a coordenação do curso de arquitetura 
e a coordenação do Escritório Modelo. Frente às transformações trazidas pela Laureate, a ação dos professores e 
coordenadores do curso conseguiu que não se desestrutura o Escritório Modelo, e em certos aspectos há um 
fortalecimento e reconhecimento de sua importância. 
6. Estas horas somadas às 320 horas de estágio externo totalizavam 400 horas obrigatórias de estágio.   
7. Em 2016 foi convidada a coordenar o Escritório Modelo Maria Albertina Jorge CARVALHO, uma das autoras 
deste artigo.Para maiores detalhes sobre o tema, ver artigo disponível em: https://dsfpbrasil.wixsite.com/dsfp-
2018/anais Acesso: 21/08/2019.    
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-Diversificar as atividades atuando nas quatro áreas: projeto, urbanismo, história e 
tecnologia. 
-Criar uma sistemática de trabalho, sem interferir, além do institucionalmente necessário, na 
condução do trabalho de cada professor.  
-Incluir temas significativos da agenda social e ambiental atual.  
-Dar oportunidade aos alunos de se vincular à atividade que tiver mais interesse para 
facilitar o caminho profissional, formação de currículo e segurança com relação ao assunto. 

Estes objetivos puderam ser alcançados e ficaram visíveis. Quanto à postura 
profissional, espera-se impulsionar o aluno para a autonomia da tomada de decisões e 
organização. A reestruturação geral criou um grupo de professores de Tempo Integral e uma 
relação de proximidade com os professores do mestrado. A atribuição do Escritório Modelo 
ficou restrita a estes dois conjuntos de professores, o que durou pouco tempo, devido aos 
câmbios decididos pela mantedora.   

Em agosto de 2013 o grupo americano Laureate comprou a FMU, que inclui toda a 
instituição em São Paulo: Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), Faculdades Integradas 
de São Paulo (Fisp) e Fiam-Faam Centro Universitário. No inicio , com a promessa de não 
fazer mudanças de campus, marca, grade curricular, carga horária ou política de preços 
praticados. Porém, a carga horária na graduação foi, com o tempo, diminuída e teve a 
inserção das disciplinas EAD. Em 2018 a mantedora Laureate decidiu fechar o mestrado, 
desligando professores, cada fim de semestre,o que já vinha acontecendo com 
anterioridade, Na graduação, também muitos professores, a cada fim, de semestre, são 
mandados embora, devido as políticas de mercantilização da educação superior. A entrada 
do setor financeiro na educação superior do Brasil com a associação da Kroton (então 
Pitágoras), em 2001, com o Grupo Apollo International,  e a compra da Universidade 
Anhembi-Morumbi pela Laureate, em 2006, e, especialmente, pela abertura de capital das 
empresas Anhanguera, Kroton, Estácio e SEB em 2007.(SGUISSARDI ,2015, 872),   

No Escritório Modelo organizaram-se, entre 2016 e 2018 em torno de 14 atividades 
para uns 350 alunos por semestre. Se descrevem a seguir as atividades concluídas. 
Brevemente se indicam as parcerias, objetivos e professores: 

Atividades 1 e 31 - Levantamento de Imóveis indicados para tombamento e 
Detalhamento do Plano de Diretrizes para recuperação da Vila Maria Zélia: 
A parceria com o Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura da PMSP 
foi firmada no 2016, que resulto num Termo de Cooperação válido por dois anos. 
Desdobrou-se em duas atividades. A primeira destinou-se à investigação técnica com 
levantamento e formatação de dados dos imóveis indicados para tombamento no município 
de São Paulo. A prefeitura possuía uma lista grande de imóveis para serem investigados em 
um curto prazo de tempo, e o EM da investigou  trinta imóveis por semestre, o que envolvia 
cerca de 70 alunos. Os professores Antonio Soukef Júnior e Sergio Luís Abrahão cuidaram 
da organização e supervisão desta atividade. A segunda Atividade foi a formulação de um 
Plano de Diretrizes para a recuperação da Vila Maria Zélia; vila operária tombada em 1992 
que sofreu descaracterização dos imóveis após o tombamento. O Plano foi formulado e 
revisto nos dois primeiros semestres do Termo de Cooperação e no terceiro semestre 
iniciou-se o apoio para a viabilização de alguns itens da primeira etapa do Plano. Estive a 
frente a professora Maria Albertina Carvalho. Envolveram a cada semestre entre 8 e 12 
alunos. Estas duas atividades ligam se à área de patrimônio histórico. 
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Atividade 2 - Projeto Síntese para o antigo Campo de Bocha e Área de Jogos de 
Mesa no Parque da Aclimação: A parceria com a Associação de Amigos do Bairro da 
Aclimação, consolidada em 2016 e desdobrou-se em projetos para o Parque da Aclimação. 
No 2º semestre de 2017 focou-se o antigo Campo de Bocha e Área de Jogos de Mesa do 
Parque. O professor Sergio Luís Abrahão foi o organizador e supervisor da atividade. 

Atividade 11 - "Pedestrian Plazas": a atividade vinculada à "Câmara Temática 
Mobilidade a Pé", a cargo dà professora Helena N. Degreas.  

Atividades 9 - Projeto de Reconfiguração da Circulação de Pedestres no Belenzinho: 
Com foco na mobilidade a pé foi estruturado o desdobramento de algumas das 
recomendações da atividade do Ateliê de Ensaios Urbanos, desenvolvida  em 2014 pelo EM 
para a prefeitura de São Paulo. Em 2017 foi orientada pelos professores Clevio Rabelo e 
Olivia Buscariolli e depois  prosseguiu com os professores André Ventura e Maria Albertina 
Jorge Carvalho. Este projeto, abriu a parceria estabelecida com o Sindicato dos Arquitetos 
de São Paulo (SASP) com a finalidade de atuar em diferentes frentes e formalizar um Termo 
de Cooperação entre o Sindicato e a Instituição. 

Atividades 5 - Projetos Participativos de Paisagismo: Nos anos de 2016 a 2018 a 
parceria com o Movimento SOS Parque da Brasilândia, Movimento Ousadia Popular, 
Movimento de Moradia da Brasilândia, Quinta Ambiental e Prefeituras regionais; envolveu 
um grande número de alunos para o desenvolvimento de Projetos Participativos de 
Paisagismo para os distritos da Brasilândia, Jaçanã-Tremembé e Casa Verde. A proposta se 
insería nos objetivos do Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Fiam 
Faam - Centro Universitário8, e especificamente se relaciona com a pesquisa docente dos 
professores Caio Boucinhas e Sylvia A. Dobry, “Percepção e Projetos Participativos e seu 
rebatimento no ensino de arquitetura e Urbanismo.” 9, responsáveis por esta atividade que 
tem o projeto participativo como pilar. Posteriormente reuniu se a esta atividade a 
Professora Maria Amélia d. F. D’Azevedo Leite.   

                                                           
8 Objetivos disponíveis em: https://escritoriodearquitetura.wordpress.com/objetivos/ acesso 9/07/2015. 
9Resumo: Projeto participativo e criação coletiva em espaços públicos e sua reverberação sobre o ensino de 
arquitetura e urbanismo, – é o tema da presente pesquisa, que tem como centro a análise e reflexão do processo 
participativo do projeto urbano-paisagístico, entendido como totalidade e como arte e, ao mesmo tempo, produto 
e processo da ação dos homens. Parte-se da idéia de que o contexto econômico, social, cultural do país indica 
um determinado tipo de necessidade de formação profissional. Esta pesquisa visa aprofundar uma vertente de 
trabalhos participativos, a partir de análises comparativas entre esses e o processo vivenciado na Quinta 
Ambiental, na subprefeitura de Jaçanã- Tremembé, Brasilandia e Casa Verde. Entendendo que a forma da 
cidade é resultado relação de forças existentes entre os diversos setores, - criando um paralelo com o conceito 
de poder, enunciado por Foucault , visto como uma relação de forças em constante movimento, propõe se: -
Investigar o grau de intervenção nos espaços públicos que vem sendo apropriados e conquistados, no plano 
diretor  participativo, por coletivos, associações ou organizações. Nesse contexto, investigar as contradições, 
muito frequentes, entre movimentos de habitação e movimentos ambientalistas e porque em muitos casos em 
que áreas destinadas a parques e aprovado pelo Plano Diretor, vem sendo ocupadas para habitação precária. 
Em decorrência desta constatação (como nos casos do Córrego do Bispo e do Parque da Brasilândia), investigar 
as reais motivações destas ocupações e se servem em ultima instancia a interesses referentes à propriedade da 
terra, tratada como mercadoria. Ainda nesse contexto, entender processos de gentrificação e investigar 
possibilidades diferentes de atender demandas de habitação, incluídas no conceito de habitat ampliado; 
analisando por exemplo, possibilidades de outras formas de propriedade. Investigar a interface destas 
problemáticas  com o ensino de arquitetura e urbanismo, e /ou a relação que se estabelece entre Universidade e 
Sociedade., o que implica numa visão interdisciplinar.  
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Atividade 2 - Projeto Síntese para o antigo Campo de Bocha e Área de Jogos de 
Mesa no Parque da Aclimação: A parceria com a Associação de Amigos do Bairro da 
Aclimação, consolidada em 2016 e desdobrou-se em projetos para o Parque da Aclimação. 
No 2º semestre de 2017 focou-se o antigo Campo de Bocha e Área de Jogos de Mesa do 
Parque. O professor Sergio Luís Abrahão foi o organizador e supervisor da atividade. 

Atividade 11 - "Pedestrian Plazas": a atividade vinculada à "Câmara Temática 
Mobilidade a Pé", a cargo dà professora Helena N. Degreas.  

Atividades 9 - Projeto de Reconfiguração da Circulação de Pedestres no Belenzinho: 
Com foco na mobilidade a pé foi estruturado o desdobramento de algumas das 
recomendações da atividade do Ateliê de Ensaios Urbanos, desenvolvida  em 2014 pelo EM 
para a prefeitura de São Paulo. Em 2017 foi orientada pelos professores Clevio Rabelo e 
Olivia Buscariolli e depois  prosseguiu com os professores André Ventura e Maria Albertina 
Jorge Carvalho. Este projeto, abriu a parceria estabelecida com o Sindicato dos Arquitetos 
de São Paulo (SASP) com a finalidade de atuar em diferentes frentes e formalizar um Termo 
de Cooperação entre o Sindicato e a Instituição. 

Atividades 5 - Projetos Participativos de Paisagismo: Nos anos de 2016 a 2018 a 
parceria com o Movimento SOS Parque da Brasilândia, Movimento Ousadia Popular, 
Movimento de Moradia da Brasilândia, Quinta Ambiental e Prefeituras regionais; envolveu 
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Paisagismo para os distritos da Brasilândia, Jaçanã-Tremembé e Casa Verde. A proposta se 
insería nos objetivos do Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Fiam 
Faam - Centro Universitário8, e especificamente se relaciona com a pesquisa docente dos 
professores Caio Boucinhas e Sylvia A. Dobry, “Percepção e Projetos Participativos e seu 
rebatimento no ensino de arquitetura e Urbanismo.” 9, responsáveis por esta atividade que 
tem o projeto participativo como pilar. Posteriormente reuniu se a esta atividade a 
Professora Maria Amélia d. F. D’Azevedo Leite.   
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Fig 7.  Bairro: Brasilandia: Região Noroeste. Possui 5 Subprefeituras que regulam o bairro: 
Freguesia do Ò, Vila nova cachoeirinha, Cajamar, Perus e Pirituba. Fonte: arquivo pessoal de 
Caio Boucinhas e Sylvia Dobry. Fig.8. Área precária em Brasilândia. Fonte: arquivo pessoal dos autores.  

Atividades 8 - Projeto para População em Situação de Rua: atividade ligada à 
parceria com o SASP com à problemática da habitação social, acompanhada pelos mesmos 
professores da Atividade 9. Tratou-se de dois recortes, construidos ao longo do processo: 
projeto para habitação transitória e projeto de bagageiro como mobiliário urbano. A parceria 
com o SASP levou a atender às necessidades apresentadas pelo Centro de Inclusão Social 
pela Arte, Cultura, Trabalho e Educação (CISARTE). 

Atividades 12 - Estudo–Frente de Luta por Moradia: Na área da habitação social outra 
atividade tratada em 2017, sendo o solicitante o MMLJ - Movimento de Moradia na Luta por 
Justiça. Ao firmar a parceria o conhecimento da situação era genérico, não haviam detalhes 
definidos. Estes o foram a partir das reuniões com lideranças. Havia a preocupação de 
definir um produto objetivo e factível com os alunos em um semestre que atendesse à 
alguma urgência do movimento. Desenvolveu-se proposta para caixilhos provisórios no 
Edifício Prestes Maia, desafio que envolvia as premissas de solução de custo baixo, 
segurança e facilidade de instalação. As professoras Maria Albertina Jorge Carvalho e 
Letizia Vitale estiveram a frente da atividade. A complexidade e especificidade deste tipo de 
desafio indicaram a formação de grupos pequenos de alunos; A procura por atividades 
ligadas às urgências sociais foi muito positiva.  

 
Fig. 9. Imagem que integra o Caderno com levantamentos e propostas desenvolvidas e 
entregue pelos alunos ao Movimento. Fonte: arquivo pessoal de Maria Albertina Jorge CARVALHO. 
 

Atividades 6 - Avaliação do concreto estrutural da FAU-USP por meio de ensaios não 
destrutivos: Quanto a temática ligada a tecnologia, contou-se com duas atividades. A 
primeira estabeleceu-se em parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
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Universidade de São Paulo (FAU-USP) e com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). 
A atividade foi orientada pelo professor Fábio Gallo Jr.  

Atividade 07 - Projeto para a Fachada Oeste Bloco C, Campus VM1: Neste caso, o 
solicitante foi o próprio FIAMFAAM para o qual se desenvolveu o Projeto para a Fachada 
Oeste. Esta enfrenta uma série de problemas na relação com o entorno e insolação. Os 
professores orientadores foram Clevio Rabelo e Olivia Buscariolli. 

Atividade 10– Concurso: Arquitetura Sagrada no Senegal: Quanto as atividades 
ligadas a concursos este foi o semestre com menos disponibilidade para oferecer aos 
alunos. O encaixe das datas com o semestre letivo reduz as possibilidades existentes. Um 
único concurso pôde ser disponibilizado. Tratava-se da Capela em Tanaf, Kaila Looro, 
organizado pela OINP Balouo Salo. Professores orientadores Clevio Rabelo e Olivia 
Buscariolli.  

Atividade 04 - Sistematização dos trabalhos elaborados pelo Escritório Modelo em 
semestres anteriores / Divulgação / Montagem Exposição: O inicio da segunda fase se 
deparou com a dificuldade de compreender a história já construída pelo Escritório. Uma das 
atividades organizadas na 2ª fase foi investigar a produção anterior e organizar um Banco 
de Dados. Uma parte muito significativa pôde ser localizada e o Banco de Dados criado 
possibilita hoje consultas e futuros estudos que analisem sua produção. Os sites dos 
professores Degreas e Sbarra, já citados, foram imprescindíveis, sendo os links de acesso 
aos trabalhos preservados na tabulação.  Iniciada no 1º semestre de 2016, desdobrou-se a 
cada semestre e manteve-se orientada por mim por estar ligada ao gerenciamento. Essa 
atividade, em geral é disponibilizada para 8 alunos, foi fundamental para viabilizar a 
organização geral e sua formatação. Como resultado , teve se a  montagem da 1ª Exposição 
dos Trabalhos do Escritório Modelo, que nunca haviam sido expostos. A seleção, 
organização e montagem se deram no 1º semestre de 2017, dando visibilidade ao EM.  

Na exposição, mesclou-se a organização cronológica com a temática. Subdivida em 
cinco sessões, a primeira contemplou expoentes e a diversidade do período 2008-2015. A 
segunda e terceira respectivamente incluíram todas as atividades desenvolvidas no 1°e 2º 
semestre de 2016, com o resumo da produção de cada atividade em uma prancha. A quarta 
e quinta são sessões temáticas especificas dedicadas a assuntos que se desdobraram em 
vários semestres, envolveram muitos alunos e despontaram por seus temas: “Belenzinho-
Vila Maria Zélia”(2014-2016) e “Tremembé-Jaçanã-Brasilândia”(2015-2016).  

A montagem final contou com 35 pranchas, seis filmes e uma maquete que 
procuraram representar o trabalho de diversos alunos e professores ao longo de uma 
década. A exposição foi montada em quatro ocasiões: nos Campus da VM1, VM2 e 
Morumbi e na sede do SASP.  

 
Desafios para Escritorios Modelos, como Extensão Universitaria 
O Escritório Modelo tem se mostrado uma ótima ferramenta para aprofundar a 

formação dos alunos com ações dirigidas à sociedade, vinculadas ao Ensino e à Pesquisa. 
Sua manutenção na estrutura por tantos anos, apesar das mudanças institucionais, 
demonstra que é reconhecido tanto pela instituição como pelos alunos como válido para a 
formação. Entende-se que sua estrutura simples, de baixo custo e a relevância dos 
trabalhos facilitou em muito sua permanência. 
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 Fig. 10 e 11. Imagens da Prancha de Abertura da Exposição e uma parcial de sua 
montagem no SASP, em out 2017. Fonte: arquivo pessoal de Maria Albertina Jorge CARVALHO. 

No que tange às questões do funcionamento, entendemos que um mecanismo de 
debate reflexivo da produção do escritório fosse frutífero para avanços em vários pontos: (1) 
cuidar melhor  do apoio aos alunos com os desafios que encontra. (2) Reflita em mudanças 
nas atividades e conteúdos nas disciplinas curriculares. (3) Maior aproveitamento nas 
pesquisas dos professores, aprofundando e desenvolvendo a relação 
ensino/pesquisa/extensão. 

Outro desafio é criar mecanismos para melhor atender às potencialidades latentes do 
engajamento de uns, permitir que aflorem ainda mais e, em contraponto, lidar com a 
dispersão ou desinteresse de outros. Este desafio está ligado a outro aspecto que faz parte 
do processo semestral: manter o comprometimento dos alunos ao longo tempo – as 
interferências com outras demandas do curso e questões pessoais ligadas a trabalho e 
família são as mais sensíveis e recorrentes. A proximidade professor-aluno aprofunda-se  
em todos os aspectos no processo do EM, o que facilita a percepção e cuidado com toda 
essa gama de aspectos. Consideramos também um desafio estruturar com maior apoio o 
retorno dos trabalhos às entidades parceiras. O processo de entrega, apresentações e 
reflexões por vezes é prejudicado pela finalização do semestre. O processo estanque 
semestral é conflituoso para os parceiros, que veem seus “colegas de trabalho” 
desaparecerem a cada semestre. Uma nova leva chega e precisa tomar ciencia do processo 
anterior. Na maior parte das vezes o fruto dos trabalhos concluídos não são acompanhados. 

Outro aspecto é que ao longo tempo algumas tentativas ocorreram de implementar 
trabalhos conjuntos com outros cursos que não o de arquitetura. Os assuntos são amplos e 
podem ter um resultado mais satisfatório se a interdisciplinaridade for alavancada.  

Considerações finais 
Atualmente a extensão universitária no âmbito nacional está institucionalizada pelo 

Ministério da Educação, consolidada e atuante nas Universidades Públicas, porem não o 
está nos cursos superiores privados, constituindo, quase sempre,  ações pontuais sem 
articulação em rede ou possiblidade de solicitar o financiamento restrito às públicas. A 
extensão universitária tem um papel transformador ao permitir a interação dialógica com a 
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sociedade, numa atuação interdisciplinar, e em muitos casos inter níveis educacionais, 
indispensáveis para a formação profissional 

 As experiências descritas demonstram a importância da Extensão Universitária e da 
relação arte-percepção, que transcende o mero observar ao se transformar em um 
instrumento contra a alienação, do qual faz parte o sentimento de não pertencimento aos 
lugares de vida.  
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Eje temático C: La producción social del hábitat en el área educativa, social e institucional  

Resumen: En la ponencia se presentan las acciones de promoción de diversos actores habitacionales, 
dentro y más allá del ámbito latinoamericano, describiendo el aporte de cada uno de ellos y las 
interconexiones que generan en conjunto. Entre las funciones promocionales de tales actores se 
destacan la defensa de los derechos a la vivienda y la ciudad, la incidencia de los movimientos sociales, 
la observación critica de las condiciones de habitabilidad, la denuncia de los desalojos y la gentrificación; 
la organización comunitaria, la formulación de políticas de hábitat social y vivienda. Se presentan 
seguidamente personas, instituciones, movimientos sociales y otros colectivos participantes de la 
dinámica del hábitat social, teniendo en cuenta sus respectivas categorías de actuación promocional. 
 
Palabras clave: promotor, hábitat social, comunidad, vivienda popular 

Resumo: O artigo apresenta as ações promocionais de vários atores da habitação, dentro e fora da 
esfera latino-americana, descrevendo a contribuição de cada um deles e as interconexões que eles 
geram juntos. Entre as funções promocionais desses atores estão a defesa dos direitos à moradia e à 
cidade, a incidência de movimentos sociais, a observação crítica das condições de habitabilidade, a 
denúncia de despejos e a gentrificação; organização comunitária, a formulação de habitats sociais e 
políticas habitacionais. Seguem-se pessoas, instituições, movimentos sociais e outros grupos que 
participam na dinâmica do habitat social, tendo em conta as respetivas categorias de ação promocional.  
 
Palavras-chave: promotor, habitação social, comunidade, moradia popular 
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Summary: The paper presents the promotional actions of various housing actors, within and beyond the 
Latin American sphere, describing the contribution of each of them and the  

1  
interconnections they generate together. Among the promotional functions of such actors are the defense 
of the rights to housing and the city, the incidence of social movements, the critical observation of 
habitability conditions, the denunciation of evictions and gentrification; community organization, and the 
formulation of social habitat and housing policies. The following are people, institutions, social movements 
and other groups participating in the dynamics of social habitat, taking into account their respective 
categories of promotional actions.  
 
Keywords: promoter, social habitat, community, popular housing 
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Claudia TIMONER, Delia AHUMADA. 

 
 

1.Introducción  
 
Los agentes, individuales y colectivos, involucrados en la dinámica del hábitat social, 

dentro y más allá del ámbito latinoamericano, despliegan distintas fuerzas y realizan 
determinadas acciones con la finalidad común de asistir participativamente a las comunidades 
emprendedoras en los procesos de mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad.  

Se constata que las acciones promocionales en este campo provienen de personas y 
grupos comprometidos, entidades de base comunitaria y de la sociedad civil, centros de 
enseñanza y formación académica, colegios profesionales, medios de comunicación social y 
demás instancias participantes en el desarrollo del hábitat social.  

Seguidamente se presentan personas, instituciones, movimientos populares y otros 
colectivos relacionados con la dinámica del hábitat social, teniendo en cuenta sus respectivas 
categorías de actuación.  

 
2. Promotores individuales del hábitat popular  

 
Se incluyen en esta categoría personas que por su vocación misionera decidieron 

convivir o visitar asiduamente a comunidades carentes de condiciones habitacionales 
adecuadas, impulsando la constitución de organizaciones de base para el desarrollo de 
proyectos de construcción de viviendas y equipamientos de buena calidad edilicia e instalación 
de servicios básicos.  

Los favorables resultados alcanzados por la actividad de estos singulares promotores 
junto a sus comunidades anfitrionas, han tenido trascendentes efectos demostrativos de los 
beneficios de la autogestión en la producción del hábitat popular, dando fundamento a 
movimientos sociales y políticas públicas participativas de hábitat y vivienda.  

 
2.1. José María Llorens  

 
El actual Barrio San Martín, ubicado al N.O. del área metropolitana Gran Mendoza, 

Argentina, constituye un caso paradigmático de autogestión urbanística y habitacional de sus 
pobladores, guiados por el sacerdote José María Llorens SJ (1913-1984) en el proceso de 
organización comunitaria, acceso a la tierra y formación de cooperativas de vivienda.  

 
2  
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Los orígenes del barrio se remontan a la década de 1930, registrándose el asiento de 
familias en las inmediaciones de lo que en aquél entonces era el vertedero de residuos de la 
ciudad en Mendoza. En los años ’50 el asentamiento presentaba el fuerte crecimiento de una 
población habitando en desfavorables condiciones: irregular topografía del sitio, contaminación 
ambiental, viviendas precarias sin título de propiedad de los lotes, carencia de servicios básicos 
y una mayoría de adultos en ocupaciones laborales informales.  

El p. Llorens, nombrado popularmente como p. Macuca reside en el barrio desde 1958. 
Introduce un modelo de trabajo comunitario basado en la defensa de los derechos humanos y 
la solidaridad, motivando el ejercicio de estos valores a través de la formación de cooperativas 
integrales de urbanización, vivienda y servicios sociales.  

Las tres cooperativas que se constituyeron gracias a esa orientación, ejecutaron 
proyectos de construcción de viviendas de bajo costo, mediante la producción de componentes 
y aportes de mano de obra de los asociados, sobre los terrenos fiscales de 139 Ha que la 
Provincia de Mendoza transfirió en propiedad a esas entidades. El Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV) otorgó asistencia financiera y técnica para la materialización de los 
emprendimientos.  

El desarrollo solidario del Barrio San Martín atrajo la colaboración profesional 
desinteresada de médicos, docentes, trabajadores sociales, abogados, arquitectos y 
agrimensores de Mendoza. En 1964 se iniciaron los campamentos de trabajo con asistencia de 
estudiantes de universidades locales. Asimismo se contó con el apoyo financiero de Emaus 
Internacional impulsando las actividades educativas de las escuelas, primaria y secundaria, 
creadas como parte del equipamiento social del barrio.  

El camino señalado por el p. Llorens demostró la efectividad de la producción social del 
hábitat, incidiendo en la formulación del Programa de Construcción por Ayuda Mutua del IPV en 
el período 1960-75, por el cual se construyeron los Barrios Jardín Aeroparque e Infanta 
aledaños al Barrio San Martín, y otros 21 conjuntos en las ciudades de mayor población del 
territorio provincial.  

 
2.2. Jorge Anzorena  

 
El padre Jorge Anzorena SJ, nacido en Argentina en 1930 y graduado de arquitecto por 

la Universidad de Tokio, Japón, reside en ese país desde hace más de 50 años dedicado a la 
docencia universitaria y al desarrollo del hábitat de comunidades pobres de naciones de Asia. 
África y América Latina carentes de servicios básicos y viviendas adecuadas.  

Desde 1978 el p. Anzorena ha transcripto en el boletín SELAVIP sus experiencias de los 
encuentros con las comunidades que visita desde entonces, difundiendo además noticias de 
políticas y proyectos habitacionales para personas de bajos ingresos en el mundo. El boletín se 
ha editado sin interrupción en forma impresa, en idioma inglés, en abril y octubre de cada año. 
Desde 2016 se descarga en http/bit.ly/SELAVIP con traducción al castellano.  

 
3  

La continua aparición del boletín por más de 40 años da testimonio de la extraordinaria 
labor desplegada por el p. Anzorena en su incansable atención a comunidades de humildes 
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familias de tres continentes, quedando también registradas en sus páginas los significativos 
avance de la construcción participativa del hábitat popular alrededor del mundo en ese largo 
período.  

 
2.3. Pedro Opeka  

 
En Antananarivo, capital de la República de Madagascar, se sitúa un brillante desarrollo 

de producción social del hábitat, surgido de la fecunda labor del sacerdote argentino Pedro 
Pablo Opeka (1948), de la Congregación San Vicente de Paul durante su labor misionera en 
ese país insular africano desde 1970 hasta el presente.  

En 1989 el p. Pedro decide apoyar a pobladores que habitan en chozas de cartón junto al 
vertedero de basura de la municipalidad de la ciudad capital. Con el objetivo de iniciar mejoras 
en las condiciones laborales y habitacionales de extrema pobreza de esas comunidades y con 
la ayuda de jóvenes universitarios, organiza la asociación humanitaria Akamasoa (“Los buenos 
amigos” en lengua malgache).  

La asociación inicia un primer proyecto para el traslado de familias del basural a un 
nuevo pueblo rural, obteniendo tierras fiscales y financiamiento para la compra de materiales, 
herramientas y semillas. Con las familias restantes se conforma el segundo pueblo en las 
proximidades de una cantera, la que es explotada para la obtención de materiales con destino a 
la construcción de viviendas.  

Las crónicas que relatan los resultados de la labor comunitaria guiada por el p. Pedro 
dan testimonio de los avances logrados por la asociación Akamasoa: cinco pueblos construidos 
en los que residen más de 20.000 habitantes, explotación de canteras, fabricación de muebles, 
elaboración de artesanías y funcionamiento de equipamientos para la prestación de servicios 
comunitarios (educación, salud, mantenimiento y acogimiento).  
 
3. Organizaciones defensoras del derecho a la ciudad y la vivienda  
 
3.1. Coalición Hábitat Internacional- (HIC-AL) - www.https./hic-al.org  
 

La Coalición Internacional para el Hábitat en una red internacional de derechos 
relacionados con el hábitat y la vivienda, que lucha por la justicia social, la igualdad de género y 
la sustentabilidad ambiental.  

Inició sus actividades en 1976 en ocasión de la Primera Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos en Vancouver (Canadá), constituyendo una red internacional 
independiente y sin fines de lucro.  

Hoy está conformada por más de 410 organizaciones populares y no gubernamentales, 
académicas, institutos de investigación y capacitación y activistas en derechos humanos que 
trabajan en el campo de la vivienda y el hábitat en más de 120 países de todo el mundo.  

 
4  

Actúa como grupo de presión en defensa de los sin techo, los pobres y los que habitan 
en condiciones inadecuadas. Con status consultivo frente a la ONU, constituye una voz 
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fundamental en definición, promoción, defensa y concreción del derecho a la vivienda a nivel 
internacional. A su vez sirve como plataforma en la formulación de estrategias de los sectores 
no gubernamentales para incidir en el dictado de políticas públicas y elaboración de programas 
en materia de asentamientos humanos y vivienda.  

Desde 2001 funciona en la ciudad de México la Oficina de Coordinación Regional para 
América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), la que reúne a más de un 
centenar de organizaciones de 19 países de la región. Persona de enlace: Enrique Ortíz Flores 
- hic-al@hic-al.org.  

 
3.2. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) - www.http://acij.org.ar  

La ACIJ, fundada en 2002, es una organización no gubernamental, apartidaría, sin fines 
de lucro, con sede en la ciudad de Buenos Aires. Tiene por misión contribuir al funcionamiento 
de las instituciones democráticas, promover el respeto por los derechos fundamentales y 
trabajar para la defensa de los grupos más vulnerables de la sociedad.  
 
Herramientas  
 

En relación a la defensa del derecho a la ciudad y la vivienda, la ACIJ manifiesta la 
misión y objetivos a alcanzar:  

“Misión. El área Derecho a la Ciudad tiene como objetivo impulsar el derecho colectivo 
de los habitantes, en especial de los grupos más vulnerables, a un acceso equitativo a las 
ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social, fortaleciendo las acciones 
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la concientización de autoridades públicas y sociedad civil sobre la falta de acceso a la vivienda 
digna, aumentando la cantidad y la calidad de información sobre esta problemática.../. 
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defensa de su derecho al acceso a infraestructuras urbanas, servicios públicos y a una vivienda 
digna..../”.  

La ACIJ ha elaborado la cartilla “Derecho a la Vivienda” en la que reafirma que “se trata 
de un derecho fundamental que implica vivir en seguridad y dignidad en un lugar que tenga 
todas las instalaciones y servicios básicos necesarios, incluyendo espacio habitable suficiente, 
iluminación, ventilación e infraestructura habilitada. El costo de la vivienda debe ser accesible, 
debiendo fijarse en función de los ingresos de sus ocupantes”.  

Atendiendo a la seguridad de tenencia de la vivienda la Cartilla ofrece información sobre 
la regularización dominial de inmuebles y declaración de bien de familia. En relación a villas y 
asentamientos se instruye cómo mejorar la calidad de vida de estos barrios mediante el acceso 
a la posesión de la tierra y la producción social del hábitat.  
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Misión y Objetivos  
5 

3.3. Asamblea Mundial de los Habitantes -http://www.righttothecityplatform,org.br/  
 
La Asamblea Mundial de los Habitantes (AMH) es una red a nivel global en la que 

participan organizaciones y movimientos sociales de los habitantes de barrios marginales, 
vecindarios, asentamientos, cooperativas, inquilinos, propietarios de viviendas hipotecadas, 
ocupantes de hecho y personas sin techo, con la presencia de representantes de los cinco 
continentes.  

La AMH realiza desde la primera década del presente siglo encuentros periódicos en 
diversas ciudades del mundo, abordando temas inscriptos en el marco del Foro Social Mundial 
(FSM) - https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Social_Mundial  

La asamblea celebrada en Túnez, en 2015, puso de relieve en su declaración los 
siguientes propósitos:  

- responsabilidad y compromiso para la defensa de los derechos humanos, la paz, la  
justicia social y el medio ambiente; - rechazo a la especulación inmobiliaria, - inclusión de 
las organizaciones de habitantes en los procesos de planeamiento y formulación de 
políticas públicas que habiliten su participación en el fortalecimiento de la función social de 
la ciudad y el acceso a la tierra; - prohibición de los desalojos forzosos; - compromiso con 
los derechos de los/las campesinos y los/las agricultores a la tierra,  el agua, la producción 
de alimentos y la soberanía alimentaria; - llamado a todos los gobiernos nacionales y 
locales para que reconozcan y hagan  exigibles los derechos constitucionales al hábitat y la 
vivienda adecuada.  
 

3.4. Habitar Argentina-http://www.habitarargentina.org.ar/ https://consensohabitar.org.ar  
 
Es un colectivo de organizaciones, instituciones académicas, movimientos sociales 

urbanos y campesinos y legisladores, que trabajan para garantizar el derecho a la vivienda, a la 
tierra y al hábitat digno para todos.  

Habitar Argentina, a partir del año 2009, comienza a realizar encuentros con legisladores 
nacionales y otros actores del país con el objetivo de analizar las problemáticas del suelo, el 
hábitat, la vivienda, el ordenamiento territorial y urbano para generar acuerdos y presentar 
propuestas superadoras.  

En 2010 organizó la Jornada "Acceso al suelo urbano - Bases para una nueva normativa 
en favor del derecho a la vivienda y la ciudad", generándose el compromiso de formular 
proyectos de ley y propuestas que dieran respuesta a los vacíos, conflictos e irregularidades 
sobre estas cuestiones en el país.  
 
La organización plantea como objetivos:  
 

6 
- generar un marco normativo para garantizar el derecho a la vivienda, a la tierra y al  hábitat 
digno para todos/as; - incidir en la formulación de políticas públicas vinculadas al hábitat; - 
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motivar la participación y compromiso de diferentes actores para trabajar colectivamente con el 
fin de garantizar el cumplimiento de derechos en este aspecto.  
 
En Habitar Argentina operan las Comisiones de:  
 

- Monitoreo de presupuesto. - Comunicación. – Experiencias autogestionadas y 
cooperativas. - Desalojos. - Proyecto de ley de acompañamiento técnico, profesional y 
público.  
 

4. Entidades gestoras de la reconversión del hábitat informal  
 
4.1. Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) - www.moi.org.ar  
 

Entidad nacida de la experiencia de sus organizadores en la atención del fenómeno 
masivo de ocupación de edificios en la ciudad de Buenos Aires, en la década de los años ’80, 
propiciando proyectos de recuperación edilicia de inmuebles tomados con la participación de 
sus moradores.  

También incidieron en el proceso organizativo del MOI las relaciones entre universidades 
y movimientos populares, el trabajo de sacerdotes villeros y la práctica de la ayuda mutua de 
las cooperativas uruguayas de vivienda federadas en FUCVAM.  

En 1991 se constituye formalmente el MOI con el propósito de reivindicar el derecho a la 
ciudad y la vivienda junto a otras organizaciones de base comunitaria, iniciando una nueva 
etapa en el año 2000 al sancionarse la Ley No 341 por la Legislatura de la ciudad de Buenos 
Aires.  

A partir de 2005 la entidad impulsa y fortalece procesos en distintas provincias 
argentinas, dirigidos a la producción social del hábitat popular, integrando las organizaciones 
sociales con los ámbitos estatales ejecutivos y legislativos a nivel nacional, provincial y 
municipal.  

Como resultado de tal expansión de sus actividades ha desarrollado proyectos 
autogestionarios de vivienda a cargo de las Cooperativas: “Desde Cero”, Ushuaia; “La 
Creciente”, Rosario; “Alba Iberá”, Santa Fe; “Yatay”, Barracas; y “La Unión”, San Telmo, 
Buenos Aires.  

En 2015, junto con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el MOI inauguró el 
Centro Educativo Integral Autogestionario (CEIA), con sede en la Cooperativa El Molino en 
Buenos Aires, compuesto por diferentes espacios destinados a actividades educativas y 
culturales.  

 
4.2. TECHO - https://www.techo.org/  
 

7  
 

La organización TECHO, actualmente presente en 19 países de América Latina, nació en 
Chile en 1977 por la actividad de un grupo de jóvenes universitarios guiados por el sacerdote 
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Felipe Berríos SJ en la atención de grupos de familias en extrema pobreza de la localidad de 
Curanilahue, al sur de ese país.  

TECHO tiene por misión trabajar en los asentamientos informales para superar la 
pobreza a través de la acción conjunta de sus pobladores, jóvenes voluntarios y otros actores, 
enfocando la integración de una sociedad justa, sin pobreza, en la que todas las personas 
puedan ejercer sus derechos y deberes, disponiendo de oportunidades para el despliegue de 
sus capacidades.  

El modelo TECHO fue extendiéndose en Latinoamérica bajo el lema “Un Techo para mi 
País”, a través de encuentros con voluntarios y líderes comunitarios de la región y la atención 
de emergencias motivadas por desastres naturales, El proceso de expansión se consolidó al 
establecerse filiales de la organización en los distintos países y los sucesivos acuerdos 
alcanzados por los directores nacionales.  

En 2012 se produce un cambio institucional de consolidación y profundización: “Un 
Techo para mi País” se convierte en “TECHO”, sucediéndose desde entonces los encuentros 
de representantes de los capítulos nacionales en varias ciudades de Latinoamérica.  

Desde 2010 TECHO ha realizado una intensa labor de investigación para entender y 
superar la realidad habitacional de 12 países de la región, identificando los asentamientos 
existentes en sus ciudades y territorios, dialogando con los vecinos y relevando la información 
necesaria, a fin de proponer las medidas que permitan la superación de las situaciones críticas 
encontradas.  

En el caso de Argentina, los relevamientos de villas y asentamientos realizados por 
TECHO en distintas jurisdicciones, fueron incorporados al Registro Nacional de Barrios 
Populares (RENABAP), dando base a la política pública de regularización dominial e 
integración urbana aprobada por la ley nacional No 27.453 de 2018.  

 
5. Políticas y programas de acceso a la tierra y producción participativa de viviendas 
  
5.1. Experiencias de la Provincia de Mendoza  
 

La producción de la vivienda social en Mendoza fue jalonándose en el tiempo, en etapas 
en las que tuvieron vigencia distintos paradigmas de época, sustituidos al tomar fuerza nuevas 
visiones de la producción social del hábitat. Desde 1947 y hasta fines de los años ’50, la 
producción estatal de vivienda social fue dedicada mayormente a la construcción de barrios 
para afiliados a entidades sindicales, mediante obras proyectadas por el Instituto Provincial de 
la Vivienda (IPV) y ejecutadas por empresas contratadas.  

 
8  

El crecimiento del hábitat informal que se produce a mediados del siglo pasado motivó a 
las comunidades villeras a gestionar soluciones a sus problemas recibiendo apoyos del estado 
en atención a sus demandas. Para atender el crecimiento simultáneo de los asentamientos 
informales en varias localidades de la provincia, el IPV inició en 1960 el Programa de 
Construcción por Ayuda Mutua, basado en la participación solidaria de los futuros propietarios 
en la ejecución de las viviendas.  
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A fin de implementar el programa el IPV dispuso el aporte de terrenos, materiales, 
herramientas y asistencia técnica y social, quedando a cargo de las familias participantes la 
provisión de la mano de obra. Algunos grupos de familias organizaron cooperativas, obteniendo 
a través de esas entidades el acceso de sus asociados al programa. Esta operatoria se 
mantuvo en vigencia hasta el año 1975.  

La experiencia demostró que el sistema se aplica exitosamente aunque los participantes 
no conozcan de antemano los distintos oficios de la construcción; basta con que algunos de 
ellos tengan ciertos conocimientos básicos. Como requisito para la ejecución de proyectos de 
vivienda por ayuda mutua se estima indispensable una labor de educación e información 
destinada a la preparación de los grupos de futuros participantes, incluyendo los aspectos 
sociales, económicos y técnicos de mayor relevancia.  

El éxito en la aplicación del sistema quedó demostrado por los bajos costos alcanzados, 
quedando las familias participantes en condiciones de hacer frente al pago de las cuotas de los 
préstamos concedidos por el IPV. El programa logró la reconversión de numerosas villas de 
emergencia, entre ellas las llamadas “Campo Flores” y “Olivares” en el borde oeste de la 
Ciudad de Mendoza.  

 
Entre los resultados exitosos del programa se destacan:  
 

- la participación de familias de villas de emergencia y otras residentes en viviendas  
precarias en localizaciones urbanas y rurales;  
- la provisión de la mano de obra necesaria por miembros de las familias  participantes;  
- la actuación de trabajadores sociales integrando los equipos profesionales del IPV a  
cargo de la organización y dirección de las obras;  
- el rol del IPV en la provisión de financiamiento, asistencia técnica y social, terrenos, 
materiales y herramientas;  
- el apoyo de los municipios para la programación y ejecución de los proyectos;  
- la fijación de cuotas de rembolso asequibles, aprecio por las viviendas autoconstruidas, 
capacitación laboral de los participantes en oficios de construcción, y afianzamiento de los 
lazos comunitarios a nivel barrial;  
- la producción de 23 barrios en el territorio provincial con un total de 2.640 viviendas; 

9  
- la valoración del programa como pionero en el ámbito latinoamericano por los  objetivos 
alcanzados y época en que fue ejecutado. –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barrio por ayuda mutua, Rivadavia, Mendoza Barrio por ayuda mutua, San Martín, Mendoza 
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El éxito de la autoconstrucción del período 1960-75 fue tenido en cuenta al crearse en 

1986 el Programa Provincial de Erradicación de Villas de Emergencia (PPEVI), destinado a 
residentes en barrios informales sujetos a erradicación. Esta operatoria incluyó, de manera 
conceptualmente novedosa, la ejecución de proyectos de acceso a lotes con servicios y de 
construcción de núcleos básicos de posterior ampliación progresiva por sus adjudicatarios.  

En 1988 el IPV pone en vigencia el Programa Hábitat Básico, promocionando la 
constitución de organizaciones de base comunitaria (cooperativas, mutuales, vecinales, otras) a 
las que ofrece asistencia social, técnica, financiera, legal y administrativa para la formulación de 
proyectos. Las entidades constituidas formalmente quedan habilitadas para participar de 
diversos modos en el programa mediante la elección y adquisición de terrenos con la asistencia 
técnica del IPV y la presentación de proyectos ante el municipio, ejecutando las obras por el 
sistema de administración a cargo de la entidad.  

El cambio en la distribución de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) 
decretado en 1992, permitió a las provincias la diversificación de sus respectivos programas. 
Mendoza dispuso la descentralización de las funciones del IPV en los 18 gobiernos municipales 
de la provincia, los que a partir de entonces tienen competencia para planificar el uso del cupo 
de recursos asignado, priorizar la concesión de los créditos, otorgar los aptos sociales, técnicos 
y financieros de los proyectos a ejecutarse y ejercer el poder de policía de las obras.  

Siguiendo los lineamientos establecidos en la descentralización, el IPV puso en vigencia 
en 1993 el Programa Municipio y Desarrollo Comunitario, con destino a hogares de recursos 
insuficientes organizados en entidades llamadas “intermedias” (cooperativas, mutuales, 
vecinales). Los créditos otorgados a estas entidades se destinaban a la ejecución de sus 
proyectos mediante la compra de terrenos, construcción de obras de infraestructura de 
servicios, urbanización, nuevas viviendas y ampliación y mejoramiento de unidades existentes.  

Por su parte, los municipios promovieron la creación y funcionamiento de las entidades 
de vivienda, a fin de que éstas ejercieran los roles asignados por el programa  

 
10  

como originantes y ejecutores de proyectos. Significó en los hechos la concreción de un modelo 
inclusivo, abarcativo de las necesidades de un amplio espectro social, con variadas alternativas 
de inserción según las necesidades particulares de cada territorio municipal.  

Durante la vigencia de los programas Hábitat Básico y Municipio y Desarrollo 
Comunitario, operaron más de 300 entidades solidarias, llevando a cabo la construcción de 
cerca de 15.000 viviendas con financiamiento del IPV y promoción y control de los municipios. 
Tal producción, realizada de manera autogestionaria y sin fines de lucro, brindó amplios 
beneficios: bajo costo de las obras administradas por las entidades, complemento del 
financiamiento oficial con aportes de ahorros de las familias asociadas e incremento en la 
producción de viviendas de mayor superficie habitable y mejores terminaciones.  

En años posteriores a 2004 el IPV ha continuado prestando apoyo crediticio a las 
entidades, aunque asumiendo desde entonces la doble función de organismo financiador y 
ejecutor de obras de vivienda por el régimen de obra pública. Ordenamiento que limitó 
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considerablemente el rol antes cumplido por las organizaciones solidarias entre 1992 y 2004, 
período en el que los programas del IPV vigentes les permitió tener a su cargo la ejecución de 
todas las etapas de los proyectos.  

 
5.2, Programas de acceso a la tierra  
 
En Argentina, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, 72% de 

las familias habita en viviendas propias, índice demostrativo del esfuerzo de la gran mayoría de 
los habitantes del país para incorporar este costoso bien a su patrimonio.  
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construidas en lotes individuales; el 17% restante, a departamentos en edificios colectivos. El 
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Atendiendo a la solución de este problema, distintos organismos públicos, a nivel 
nacional, provincial y municipal, han implementado programas facilitadores de la venta de lotes 
con servicios a precios y condiciones de pago asequibles a las familias sin vivienda. Se estima 
de gran interés las nuevas políticas públicas de acceso a la tierra como herramienta para la 
efectiva reducción del déficit habitacional. A continuación se presentan las características de 
algunos de los programas actualmente en vigencia.  

Programa Procrear. Opera a nivel nacional con el objetivo central de facilitar el acceso al 
techo propio a personas que hoy alquilan o residen en lotes son título de propiedad, 
combinando créditos hipotecarios, ahorros familiares y bonificaciones, dentro de un esquema 
de cooperación entre el Estado y las entidades bancarias. Financia la generación de lotes con 
servicios, ofreciendo la adquisición de terrenos para la construcción de viviendas por medio de 
un sistema de puntaje que prioriza a quienes más lo necesitan.  

Participan en el programa la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la 
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), los ministerios del Interior,  
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Obras Públicas y Vivienda y el de Hacienda y Finanzas, trabajando en forma articulada con 
provincias y municipios en el desarrollo de emprendimientos en todo el país.  

Programa Lotes con Servicios “Construyendo Futuro”. Implementado en la provincia de 
Buenos Aires para facilitar el acceso al suelo urbanizado a familias de bajos ingresos. 
Contempla la obtención planificada del mayor número posible de soluciones habitacionales, 
articulación de los actores intervinientes, reducción del costo de lotes con servicios y gestión de 
la construcción de viviendas y equipamiento comunitario.  

Destinado a hogares sin vivienda comprometidos con el uso residencial permanente de 
las parcelas adjudicadas. El financiamiento del Instituto de Vivienda es reintegrable hasta en 
180 cuotas. Los municipios y/o las entidades intermedias aportan los terrenos, seleccionan las 
familias participantes en los proyectos, elaboran la documentación técnica y realizan por 
administración o contratación las obras de servicios domiciliarios. Intervienen la Subsecretaría 
de Urbanismo y Vivienda, la Subsecretaría Social de Tierras, el Instituto de la Vivienda, 
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municipios y entidades de base comunitaria.  
Programa “Mi Tierra, Mi Casa” .Implementado por la Secretaría de Hábitat de la provincia 

de Santa Fe, con el objetivo de garantizar el acceso a suelo a familias que encuentran 
dificultades para acceder a una solución habitacional, facilitándoles la compra de lotes con 
infraestructura y servicios básicos, a valores muy por debajo de los que ofrece el mercado. 
Para organizar el programa el gobierno de Santa Fe ha suscripto convenios con municipios, 
comunas y/o entidades intermedias de la sociedad civil, convocando también a tenedores de 
suelo privado a fin de ampliar la oferta de lotes.  

Los actores participantes realizaron la identificación de suelo vacante en el territorio 
provincial y determinaron las obras necesarias para disponer de lotes con servicios básicos a 
precio y financiamiento adecuados a la realidad de la población que no cuenta con vivienda 
propia. Los lotes se adjudican por sorteos que lleva a cabo la Dirección Provincial de Vivienda 
meses antes de la finalización de los trabajos de urbanización. Los beneficiarios deben abonar 
un anticipo del valor del lote, cancelando el saldo en cuotas iguales y consecutivas de acuerdo 
a su situación socioeconómica. Una vez abonado el anticipo el adjudicatario recibe el boleto de 
compraventa y el dominio del terreno.  

Programa “Lo Tengo”. Lanzado por el gobierno de la provincia de Córdoba, atendiendo al 
gran déficit habitacional de ese estado. Comprende la adjudicación de 30.000 lotes destinados 
a grupos familiares carentes de vivienda propia. Se prevé la adjudicación de 13.000 lotes en 
Córdoba Capital y 17.000 en el interior, provistos de servicios de agua potable, energía 
eléctrica, alumbrado público y cordón cuneta, con una inversión superior a los 5.000 millones 
de pesos en un período de cuatro años. Los beneficiarios deberán integrar 10% del valor del 
lote al momento de la firma del boleto de compraventa, abonar la primera cuota a los 90 días y 
el saldo en un plazo máximo de 120 cuotas.  

Los hogares interesados se inscriben en la página web oficial del programa. El sistema 
se encarga de la verificación automática de los datos y brinda un número de inscripción que 
servirá de guía. Los lotes se adjudican por sorteo entre las familias inscriptas. El plan ha sido 
instrumentado por el Ministerio de Vivienda y Arquitectura, a través de la Secretaría de Vivienda 
y Desarrollo Social, contando con la asistencia de  
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organismos provinciales y municipales para acortar los plazos de escrituración de manera que 
los propietarios tengan el título de propiedad al poco tiempo de haber comprado el lote.  

Del análisis de los programas antes mencionados se destaca el objetivo común de 
facilitar a las familias el acceso a lotes con servicios instalados, quedando los adjudicatarios 
habilitados para iniciar el proceso de construcción de la casa propia, ya sea por esfuerzo 
individual o participando en proyectos de barrios auspiciados por los institutos de vivienda y/o 
entidades intermedias.  

La posesión inicial del lote, a reembolsar mediante el ahorro personal, es un cambio muy 
significativo en comparación con la tradicional postulación a la adjudicación de viviendas llave 
en mano sin esfuerzo previo por parte de los interesados. El acceso a lotes con servicios 
también resulta de particular interés para los estratos sociales de menores ingresos, al ofrecer 
soluciones formales a costos asequibles, facilitando la reconversión de las villas existentes y 
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evitando la formación de nuevos asentamientos.  
 

6. Legislación de regularización dominial e integración urbana  
 
6.1. Ley de Acceso Justo al Hábitat 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14449.html  
 

La Ley de Acceso Justo al Hábitat No 14.494, sancionada por la Legislatura de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina, en el año 2012, constituye una iniciativa de vanguardia 
en el afianzamiento del derecho a la vivienda y al hábitat digno y sustentable. Sus disposiciones 
han sido recibidas con total beneplácito por las comunidades en situaciones habitacionales 
deficitarias, los movimientos sociales y organizaciones de promoción de la producción social de 
viviendas.  

 
La ley tiene por objetivos específicos:  
 

- promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de  
urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales; - abordar y 
atender integralmente la diversidad de la demanda urbano habitacional; - generar nuevos 
recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo tiempo,  reducir las expectativas 
especulativas de valorización del suelo.  
 

La norma contiene lineamientos generales conducentes la formulación de políticas de 
vivienda dirigidas a resolver en forma paulatina el déficit urbano habitacional, priorizando la 
atención de la pobreza extrema y necesidades especiales. En el Art. 19 se define taxativamente 
que se entiende por:  

 
- producción social del hábitat; - proyectos de lotes con servicios; - viviendas de 
construcción y mejoramiento progresivo; - urbanización progresiva.  
 

La Ley contempla de manera particular la integración socio-urbana de los núcleos 
residenciales informales existentes en la provincia de Buenos Aires, disponiendo para ello la  
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creación del Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios a fin de relevar las 
condiciones problemáticas de los mismos e iniciar, con la información obtenida, en el proceso 
de reconversión progresiva viable en cada caso.  

En diversos foros se han discutido los alcances de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, su 
aplicación con mayor intensidad en algunos territorios provinciales y las demoras en la 
adhesión a la norma por parte de los municipios. Cabe mencionar la consideración prestada por 
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que ha editado un manual de aplicación de la 
norma (https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/ley-de-acceso-justo-al- habitat-guia-para-su-
aplicacion/) y por el Observatorio Urbano (http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?p=6379 ) 
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de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).  
En la Provincia de Santa Fe se tramita el proyecto de “Ley de Uso del Suelo y Hábitat” 

con objetivos similares a los de la Ley 14.449 de la Provincia de Buenos Aires - 
https://www.santafe.gov.ar/ .  

6.2. Régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana  
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ley-regularizacion-dominial  

 
En 1994 el Congreso Argentino sancionó la ley No 24.374 estableciendo un régimen de 

regularización dominial de inmuebles urbanos edificados con destino principal al de casa 
habitación única y permanente y cuyos poseedores acrediten la posesión pública, pacífica y 
continua durante tres años. Este régimen, conocido como Ley Pierri, ha sido puesto en 
funcionamiento por los gobiernos provinciales y numerosos municipios del país, mediante 
oficinas que cumplen tal función.  

Dando continuidad a políticas de regularización dominial, en octubre de 2018 se 
sancionó otra ley de alcance nacional, la No 27.453, por la que se crea el Régimen de 
Regularización Dominial, dirigido a la integración socio-urbana de las villas y asentamientos 
inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en el que se registran 
4.416 conjuntos de tales características en el país, incluyendo 217 en la provincia de Mendoza. 
Siguiendo las pautas metodológicas de la organización TECHO, la legislación considera Barrio 
Popular a los conjuntos vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o 
contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni 
acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía 
eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).  

Las familias relevadas y registradas en el RENABAP, pueden acceder al Certificado de 
Vivienda Familiar expedido por la ANSES que permite a los habitantes de barrios populares 
acreditar su domicilio ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal y solicitar 
servicios tales como la conexión a la red de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas 
natural o transporte.  

La norma sancionada permitirá a más de 850.000 familias que viven en barrios 
informales de todo el territorio nacional acceder al título de propiedad de los terrenos que  
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ocupan. El proceso incluye la declaración de interés público y sujeto a expropiación de los 
predios ocupados por villas y asentamientos con la finalidad de avanzar en su urbanización.  

La legislación también suspende los desalojos por dos años, previéndose el 
relevamiento de los barrios a fin de tasar los valores de los terrenos, iniciar los juicios de 
expropiación y establecer un programa para regularizar la posesión por parte de sus actuales 
ocupantes.  

La ley 27.453, a diferencia de la Ley Pierri, reconoce el derecho de propiedad a los 
ocupantes de hecho de los terrenos donde habitan, ampliando los beneficios de la 
regularización dominial a los hogares residentes en villas y asentamientos. Es previsible la 



553

 
 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
 

de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).  
En la Provincia de Santa Fe se tramita el proyecto de “Ley de Uso del Suelo y Hábitat” 

con objetivos similares a los de la Ley 14.449 de la Provincia de Buenos Aires - 
https://www.santafe.gov.ar/ .  

6.2. Régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana  
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ley-regularizacion-dominial  

 
En 1994 el Congreso Argentino sancionó la ley No 24.374 estableciendo un régimen de 

regularización dominial de inmuebles urbanos edificados con destino principal al de casa 
habitación única y permanente y cuyos poseedores acrediten la posesión pública, pacífica y 
continua durante tres años. Este régimen, conocido como Ley Pierri, ha sido puesto en 
funcionamiento por los gobiernos provinciales y numerosos municipios del país, mediante 
oficinas que cumplen tal función.  

Dando continuidad a políticas de regularización dominial, en octubre de 2018 se 
sancionó otra ley de alcance nacional, la No 27.453, por la que se crea el Régimen de 
Regularización Dominial, dirigido a la integración socio-urbana de las villas y asentamientos 
inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en el que se registran 
4.416 conjuntos de tales características en el país, incluyendo 217 en la provincia de Mendoza. 
Siguiendo las pautas metodológicas de la organización TECHO, la legislación considera Barrio 
Popular a los conjuntos vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o 
contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni 
acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía 
eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).  

Las familias relevadas y registradas en el RENABAP, pueden acceder al Certificado de 
Vivienda Familiar expedido por la ANSES que permite a los habitantes de barrios populares 
acreditar su domicilio ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal y solicitar 
servicios tales como la conexión a la red de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas 
natural o transporte.  

La norma sancionada permitirá a más de 850.000 familias que viven en barrios 
informales de todo el territorio nacional acceder al título de propiedad de los terrenos que  

 
14  

ocupan. El proceso incluye la declaración de interés público y sujeto a expropiación de los 
predios ocupados por villas y asentamientos con la finalidad de avanzar en su urbanización.  

La legislación también suspende los desalojos por dos años, previéndose el 
relevamiento de los barrios a fin de tasar los valores de los terrenos, iniciar los juicios de 
expropiación y establecer un programa para regularizar la posesión por parte de sus actuales 
ocupantes.  

La ley 27.453, a diferencia de la Ley Pierri, reconoce el derecho de propiedad a los 
ocupantes de hecho de los terrenos donde habitan, ampliando los beneficios de la 
regularización dominial a los hogares residentes en villas y asentamientos. Es previsible la 

 
 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
 

participación administrativa de las oficinas creadas por la ley Pierri en el proceso de 
regularización de barrios populares del RENEBAP.  

La ley N° 27.453 aún no ha sido reglamentada y, por lo tanto, no se ha avanzado en la 
tan anhelada integración social y urbana. En el orden provincial, la mayoría de los estados aun 
no han adherido a la norma. La esperada adhesión legislativa de Mendoza permitirá la gestión 
del hábitat popular en el marco de la Ley No 8.051 de Ordenamiento Territorial vigente en la 
provincia. Hasta tanto se logre la adhesión provincial, resultaría aconsejable dar inicio a 
acciones preparatorias de soluciones ansiosamente esperadas.  

Los proyectos de regularización dominial además de la posesión del lote para cada 
familia y la instalación de los servicios básicos, deberán contemplar la construcción participativa 
y progresiva de viviendas a costos muy inferiores a las que adjudica llave en mano el estado en 
las jurisdicciones provinciales.. La posesión segura de la propiedad del lote impulsa a las 
familias a construir a bajo costo, ya sea por esfuerzo propio y/o ayuda mutua, contando con 
asistencia técnica y microcréditos renovables en sucesivas etapas.  

 
7. Observatorios del urbanismo y el hábitat social  
 
7.1. Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA)  

http://uca.edu.ar/es/observatorio-de-la-deuda-social-argentina/sobre-el- 
observatorio  

http://uca.edu.ar/es/observatorio-de-la-deuda-social-argentina/estadisticas- 
edsa/series-historicas/habitat-urbano  

 
En el año 2002 la Universidad Católica Argentina inició el programa de investigación, 

extensión y formación de recursos humanos titulado “Observatorio de la Deuda Social 
Argentina”, con el objetivo central de conocer las condiciones en que se encuentra el desarrollo 
humano del país, caracterizando retrasos motivantes de “deudas sociales” insatisfechas.  

El programa contiene tres líneas de investigaciones cuanti-cualitativas que abarcan el 
estudio de:  
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- el déficit en las capacidades de desarrollo humano e integración de la población, 
incluyendo al hábitat dentro de las condiciones materiales de vida junto con la salud, el 
ingreso y la seguridad social; - la situación de las infancias residentes en el país; - la 
situación de las personas mayores.  

Respecto al hábitat social, el ODSA evalúa aquellas condiciones materiales de vida que 
influyen sobre la habitabilidad, tales como el acceso a una vivienda adecuada, provisión de 
servicios básicos de electricidad, agua potable y desagües, acceso a equipamientos sociales y 
disponibilidad de servicios urbanos de transporte, higiene pública, etc. Se evalúa también: la 
calidad constructiva de las viviendas, el hacinamiento y las condiciones del entorno inmediato 
(proximidad de basurales y focos de contaminación ambiental)..  

Para el estudio de las condiciones del hábitat urbano el ODSA lleva a cabo muestras 
estratificadas periódicas de hogares residentes en grandes aglomerados urbanos del país, 
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ofreciendo planillas en las que se han tabulado estadísticamente los datos obtenidos en los 
distintos territorios metropolitanos y localidades importantes.  

 
7.2. Observatorio del Derecho a la Ciudad - www.observatoriociudad.org  
 

Profesionales de distintas disciplinas, estudiantes y activistas en variadas temáticas, 
animan esta organización independiente con base en la ciudad de Buenos Aires, participando 
en el debate y realizando acciones conducentes a la construcción urbana, pública y privada, 
basada en el derecho a la ciudad.  

Los objetivos de estudio y las acciones concretas que impulsa la entidad se enfocan 
desde tres principios fundamentales:  

 
- el ejercicio pleno, individual y colectivo, de los derechos humanos por todos los  habitantes 
de la ciudad, en condiciones de igualdad y solidaridad; - la democratización de la ciudad, en 
su desarrollo edilicio y acceso a sus espacios y  servicios; - consideración de la ciudad 
como un bien común de sus habitantes, superando los papeles de usuarios o clientes de los 
ciudadanos.  
 

El Observatorio dedica estudios y acciones a los componentes que hacen a la vida 
urbana: economía de la ciudad, movilidad y transporte, planeamiento urbano y espacio público, 
salud y ambiente, temas sociales y culturales y seguridad e instituciones de gobierno.  

La entidad canaliza los contactos de vinculación y extensión al medio a través de: 
comunicaciones temáticas y noticias de novedades de política urbana, formulación de 
instrumentos legislativos y actuaciones administrativas, asesoramiento técnico y jurídico, y 
dictado de cursos, talleres y seminarios.  

 
7.3. Observatorio Urbano Global - ONU-Hábitat  

https://es.unhabitat.org/conocimiento-urbano/guo/  
 
En el organización Hábitat de Naciones Unidas funciona el Observatorio Urbano Global 

(GUO por sus iniciales en inglés), ayudando a las ciudades a tener un panorama de  

16  
su situación y sus necesidades. Se utiliza la tecnología de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), que facilita a las ciudades obtener una visión general de su situación y sus necesidades.  

El observatorio sostiene que fotografiar una ciudad desde el espacio aumenta la visión 
de las calles en cualquier área, pudiéndose luego enviar equipos de estudio para completar los 
espacios aún sin relevar a fin de conocer:  

- cuánta gente vive en viviendas individuales y edificios; -cuántos tienen acceso a agua y 
saneamiento; - si las calles y carreteras necesitan reparación; - cuántas personas sufren, 
por ejemplo, sida o malaria; - qué barrios precarios son los más poblados.  

Teniendo respuestas a esos interrogantes se estima mucho más fácil y económico 
realizar mejoras. La información así recolectada y procesada ofrece una base de datos con 



555

 
 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
 

ofreciendo planillas en las que se han tabulado estadísticamente los datos obtenidos en los 
distintos territorios metropolitanos y localidades importantes.  

 
7.2. Observatorio del Derecho a la Ciudad - www.observatoriociudad.org  
 

Profesionales de distintas disciplinas, estudiantes y activistas en variadas temáticas, 
animan esta organización independiente con base en la ciudad de Buenos Aires, participando 
en el debate y realizando acciones conducentes a la construcción urbana, pública y privada, 
basada en el derecho a la ciudad.  

Los objetivos de estudio y las acciones concretas que impulsa la entidad se enfocan 
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de la ciudad, en condiciones de igualdad y solidaridad; - la democratización de la ciudad, en 
su desarrollo edilicio y acceso a sus espacios y  servicios; - consideración de la ciudad 
como un bien común de sus habitantes, superando los papeles de usuarios o clientes de los 
ciudadanos.  
 

El Observatorio dedica estudios y acciones a los componentes que hacen a la vida 
urbana: economía de la ciudad, movilidad y transporte, planeamiento urbano y espacio público, 
salud y ambiente, temas sociales y culturales y seguridad e instituciones de gobierno.  

La entidad canaliza los contactos de vinculación y extensión al medio a través de: 
comunicaciones temáticas y noticias de novedades de política urbana, formulación de 
instrumentos legislativos y actuaciones administrativas, asesoramiento técnico y jurídico, y 
dictado de cursos, talleres y seminarios.  

 
7.3. Observatorio Urbano Global - ONU-Hábitat  

https://es.unhabitat.org/conocimiento-urbano/guo/  
 
En el organización Hábitat de Naciones Unidas funciona el Observatorio Urbano Global 

(GUO por sus iniciales en inglés), ayudando a las ciudades a tener un panorama de  
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estadísticas e indicadores sobre el estado del desarrollo urbano en todo el mundo.  
La información obtenida con esta metodología le permite a ONU-Hábitat monitorear la 

implementación de la Meta 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que trata sobre 
ciudades y comunidades sostenibles: lograr ciudades sostenibles y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros y resilientes hacia el 2030.  

 
8. Promotores de proyectos habitacionales participativos  
 
8.1. Fundación SELAVIP - https://www.selavip.org  

 
SELAVIP es una fundación con sede en Santiago de Chile, creada en el año 1969 por el 

sacerdote Josse van der Rest SJ. El objetivo principal de la organización es ayudar a familias 
muy pobres de ciudades de América Latina, Asia y África, al acceso a títulos de propiedad de la 
tierra y viviendas dignas donde habitar de manera estable.  

La fundación promueve, sin fines de lucro, la construcción progresiva de viviendas 
básicas y la mejora de viviendas precarias, facilitando financiamiento, asistencia técnica y 
capacitación, incluyendo los servicios de agua y saneamiento. Los proyectos se basan en el 
trabajo conjunto de organizaciones comunitaria, ong’s, gobiernos locales y otras instituciones 
públicas y privadas.  

SELAVIP apoya a familias de extrema pobreza que habitan sobre terrenos expuestos a 
inundaciones o deslizamientos, e igualmente a aquellos hogares obligados a compartir la 
vivienda en condiciones críticas de hacinamiento. Atendiendo a situaciones tan desfavorables 
busca soluciones realistas para los menos favorecidos, generalmente sin acceso a programas 
habitacionales públicos o privados destinados a estratos de mayores ingresos.  

La financiación que otorga SELAVIP puede aplicarse desde la provisión de techos hasta 
la promoción de procesos sociales para acceder a la vivienda o asegurar la tierra. Los 
proyectos deben basarse en estrategias y/o tecnologías innovadoras para posibilitar  
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un alivio efectivo al problema de vivienda de los más pobres, en costos mínimos para poder 
alcanzar a la mayor cantidad de hogares que sea posible y que a su vez contribuyan a 
promover políticas de vivienda que permitan en el futuro que los más necesitados alcancen una 
mejor vivienda.  

Anualmente la fundación invita a ong’s de los países de América Latina, Asia y África a 
presentar proyectos de vivienda a fin de solicitar el apoyo de SELAVIP para su formulación y 
posterior concreción. Al presente la asistencia ha sido concedida a cerca de 100 proyectos, los 
que aparecen descriptos en la página web de la institución.  

 
8.2. Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE)  

http://www.ceve.org.ar/ - https://www.ave.org.ar/  
 
El CEVE, fue creado en 1967 por iniciativa del Arq. Horacio Berreta en el ámbito de la 

Universidad Católica de Córdoba, Argentina, iniciando investigaciones sobre la problemática 



556

 
 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
 

socio-habitacional junto con estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Desde 1974 opera en 
red con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En 1977 se 
establece como unidad regulada por la Asociación de la Vivienda Económica (AVE - Sociedad 
Civil sin Fines de Lucro).  

Este Centro realiza acciones demostrativas para ser transferidas a los sectores públicos 
y privados con los siguientes objetivos:  

- desarrollar conocimientos y tecnologías innovadoras vinculadas al hábitat de los  sectores 
populares; - promover acciones directas e indirectas, en articulación con otros actores 
sociales, que contribuyan a mejorar el hábitat y fortalecer el desarrollo local; - generar 
contribuciones e incidir en la definición de políticas socio-habitacionales y científico-
tecnológicas tendientes a garantizar el derecho al hábitat, Actualmente el CEVE mantiene 
líneas de investigación sobre: - sistemas constructivos; - nuevos materiales y componentes; 
- gestión Integral del hábitat y circuitos inter-actorales; - tecnologías sustentables; - políticas 
públicas, desarrollo socio-productivo y hábitat. Además de la investigación y 
experimentación, presta servicios de: - asesoramiento y asistencia técnica; - adaptaciones 
y/o mejoras de procesos; - capacitación en tecnologías duras y blandas.  

El CEVE es reconocido como un centro de referencia en materia de hábitat popular en 
todo el territorio argentino e Iberoamérica. A su vez, articula con AVE diversas actividades 
relacionadas con la producción directa de viviendas y componentes, complementando procesos 
de vinculación tecnológica a los sistemas productivos.  
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La transferencia de tecnologías de construcción y gestión ha contribuido a la producción 
de 10.000 soluciones habitacionales en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Paraguay y 
Uruguay. El CEVE forma parte relevante de instancias de formación de grado y posgrado en 
diversas universidades públicas y privadas del país y de Iberoamérica.  

 
8.3. Madre Tierra - http://madretierra.org.ar/  
 

Madre Tierra trabaja junto a organizaciones populares por el acceso al hábitat y la 
vivienda, para la justa distribución de la riqueza y la creación de la ciudad para todas y todos. 
Desde 1985 ha ejecutado proyectos en 10 municipios del oeste del Gran Buenos Aires, 
Argentina. Busca el protagonismo del sector popular, a partir de su historia, identidad, valores y 
capacidades organizativas, en la concreción de los derechos económicos, sociales, políticos y 
ambientales.  

Desde su fundación mantiene los objetivos de:  
 

- fortalecer el esfuerzo solidario de las familias y comunidades; - brindar asesoramiento a 
organizaciones sociales, movimientos, sindicatos y agencias de gobierno mediante 
convenios de capacitación y asesoría; - promover proyectos de producción social del hábitat 
para el mejoramiento de viviendas, producción de lotes urbanizados, provisión de 
infraestructura y equipamiento comunitario; - aconsejar la aplicación de la Ley No 14.449 de 
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acceso justo al hábitat; - entender al hábitat desde una perspectiva de género.  
 

Madre Tierra brinda apoyo a organizaciones emprendedoras de proyectos de:  
 

- construcción de nuevos barrios; - mejoramiento de viviendas, redes de servicios y 
equipamientos comunitarios; - regularización dominial, formulación de proyectos, búsqueda 
de financiamiento, monitoreo de ejecución, rendición de cuentas y evaluación.  

Asimismo impulsa el protagonismo de las comunidades a partir de sus saberes, ideas y 
propuestas, animando la participación de grupos y organizaciones barriales en redes locales, 
provinciales y nacionales. Se presta particular atención al fortalecimiento de la participación de 
las mujeres.  

Madre Tierra ha desarrollado manuales, cartillas, folletos, afiches, videos y otros medios 
de comunicación popular; también ciclos de formación y capacitación en temas relacionados 
con el derecho a habitar dignamente.  

 
9. Enseñanza, investigación y extensión académica en hábitat y vivienda social  

 
El demandante objetivo “Vivienda Adecuada para Todos” propuesto durante el proceso 

preparatorio de la II Conferencia de Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, 
contribuyó a motivar en los ámbitos académicos latinoamericanos un mayor compromiso frente 
a la aguda problemática del hábitat en la región.  
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Ese interés, compartido por docentes de vivienda social de distintas universidades de la 
región, se manifestó en la convocatoria a la primera reunión de cátedras de vivienda realizada 
en Mendoza, Argentina, encuentro en el que se constituyó la actual Red Universitaria 
Latinoamericana de Cátedras de Vivienda (Red ULACAV). Al cumplir 25 años de trayectoria la 
Red agrupa a más de 30 cátedras titulares de distintas disciplinas relacionadas con la 
preparación de profesionales capacitados en el abordaje de la problemática habitacional.  

Transcurrido un cuarto de siglo de labor formativa de las cátedras de la Red y de otras no 
incorporadas a este colectivo, se observa un crecimiento en la cantidad y capacidad operativa 
de promotores del hábitat social a los que hace referencia esta ponencia, interpretándose que 
tal incremento ha sido impulsado por el aporte intelectual de profesionales especializados en 
esta temática en las aulas universitarias.  

Para el más rápido desarrollo del hábitat social sería entonces altamente beneficioso que 
las personas y organizaciones promotoras, en sus distintas categorías, intensifiquen sus 
relaciones con catedráticos y alumnos, recibiendo los nuevos conocimientos generados en la 
universidad. Igualmente provechosa resultaría la vinculación de los actores académicos con las 
entidades de hábitat y vivienda, ofreciéndoles a sus integrantes oportunidades de participación 
en acciones de enseñanza y extensión al medio.  
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“Residência unifamiliar: disciplina de projeto arquitetônico a partir da manipulação 
formal de sólidos e da interdisciplinaridade” 

 
Débora L. GIACOMET, Débora Faim LAZARINI, Silvia P. S. M. VITALE 

 
 
 
INTRODUÇÃO  

A disciplina de Projeto arquitetônico: composição formal é cursada pelos alunos iniciantes 
do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Nove de Julho (UNINOVE). Esta 
disciplina faz parte do módulo chamado Atelier de Desenho e Composição e devido ao 
caráter modular presente ao longo de todos os dez semestres do curso, a disciplina é 
ministrada em turmas de primeiro ou segundo semestres ou ainda por turmas mistas. 

O presente documento trata da experiência e dos resultados obtidos nas turmas que 
cursaram este módulo no primeiro semestre de 2019. A disciplina foi oferecida nos campi 
Memorial, Santo Amaro e Vila Prudente da Universidade Nove de Julho, ministrada por oito 
professores do curso1e aplicada em seiscentos alunos distribuídos em turmas de 1º e 2º. 
semestres e turmas mistas.  

O principal objetivo deste artigo é analisar as ferramentas de ensino que envolvem o 
aprendizado da produção de projetos de habitações unifamiliares pelos alunos do curso 
através da disciplina de projeto, da concepção formal e da manipulação de volumes de 
geometria previamente estabelecida pelos professores e seu resultado metodológico.  

Os objetivos específicos foram investigar e compreender o entendimento e o papel: (i) da 
conexão interdisciplinar, (ii) do uso de maquetes e outras ferramentas compositivas e (iii) da 
modularidade, e das metodologias ativas de aprendizagem presentes desde o início do 
curso. 

As aulas do semestre foram estruturadas a partir de atividades chamadas de momentos. 
Cada um destes momentos tinha como objetivo a aquisição de conhecimento e o 
desenvolvimento de habilidades e atitudes importantes na formação profissional do arquiteto 
e urbanista.  Os conhecimentos a serem adquiridos ao longo do semestre se relacionaram 
com conceitos de condicionantes projetuais e transformações volumétricas através da 
manipulação formal.  A atitude pró ativa e cooperativa esperada do aluno somada aos novos 
conhecimentos contribuiriam para o desenvolvimento de habilidades de articulação de 
pensamentos e ideias, poder de síntese e a expressão dessas ideias através da linguagem 
arquitetônica.  

No decorrer do semestre os alunos produziram e apresentaram estudos de casos 
relacionados ao tema e nas aulas subsequentes foram instigados a usar volumes 
                                                             
1 Os professores que trabalharam na disciplina foram Ana Carolina Susin, Ana Paula Zochio, Debora Giacomet, 
Eduardo Assunção, Lucimeire Pessoa, Rômulo Russi, Sílvia Vitale e Viviane Paes. 
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arquitetônicos representados em espumas florais ou isopor com formas geométricas pré-
determinadas a fim de manipular e compreender os processos de adições e subtrações 
formais. Ao longo das datas de avaliações os alunos puderam expor seus trabalhos ao 
grupo além de partilhar das experiências de seus pares e receber o retorno coletivo por 
parte dos professores. As principais conclusões relatadas pelos alunos após o decorrer do 
semestre foram o melhor entendimento dos conceitos de manipulações formais e 
condicionantes e a importância do correto entendimento destes elementos para a 
elaboração e desenvolvimento do projeto. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Pallasmaa (2013, pp. 66-67) afirma que tradicionalmente o ofício do arquiteto era 
considerado próximo à ideia de um trabalho artesanal, assim como a pintura e a escultura. 
Foi somente na Renascença que os desenhos surgiram como meio de projeto e expressão. 
Até a chegada da era moderna a formação como aprendiz em canteiro de obras e o 
desenho, a pintura e a escultura como passatempo para adquirir habilidades manuais e 
realizar experimentos formais era parte obrigatória na vida profissional do arquiteto. 

O autor destacaque a ênfase intelectual, no trabalho em escritório, à distância, por meio de 
desenhos e detalhamentos e especificaçõesescritas somados ao crescente distanciamento 
entre o arquiteto e o canteiro de obras enfraqueceu de forma substancial a essência 
artesanal da arquitetura e aconexão com a materialidade, a gravidade e a compreensão 
sensorial. Eledestaca algumas escolas de arquitetura e profissionais da área que buscam 
um caminho de aproximação com estes fazeres tradicionais. Como exemplos pode-se citar 
cursos de arquitetura na Nova Escócia e na Dinamarca que enfatizam o vínculo entre 
projeto e prática em canteiro de obras e seus ofícios como a alvenaria, a carpintaria e a 
marcenaria. O autor cita ainda Renzo Piano como um arquiteto que busca manter a relação 
tátil e intimista em sua obra que, embora high tech,tem uma abordagem artesanal nos 
processos. Através da ideia de “circuito” e oscilação constante de pontos de vista entre a 
ideia e o esboço, a maquete e o teste em escala real o prédio surge como “uma construção 
mental totalmente imaterial muito tempo antes de começarem as verdadeiras obras de 
execução”(pp. 68-69). 

Pallasmaa (2013), afirma que em um processo de pensamento todo o nosso corpo e os 
sentidos existenciais participam destacando que “toda a nossa constituiçãocorporal e os 
nossos sentidos pensam de acordo com a ideia fundamental de identificar e processar as 
informações sobre nossa situação no mundo e mediar as respostas comportamentais 
sensíveis” (p.118).  E ainda “um pensamento artístico não é meramente uma dedução 
conceitual ou lógica, ela implica em uma compreensão existencial de uma síntese da 
experiência vivenciada que funde percepção, memoria e desejo” (p.119). 

Em sua experiência de colaboração com pintores, escultores e artesãos o autor relata que 
“as mãos e o corpo produzem ideias distintas da cabeça “pois enquanto a racionalização 
produz ideias conceituais, intelectuais e geométricas as mãos e o corpo projetam 
espontaneidade, sensualidade e tatilidade” (p.120). 
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Ching(2013), afirma que na arquitetura o processo projetual não é linear e frequentemente 
ideias inesperadas surgem ao longo deste ciclo que envolve avançar, retroceder e avançar 
novamentebuscando novos territórios inexplorados e informações e que “a medida que 
todas estas fontes são combinadas continuamente e de diversas maneiras a ideia de 
arquitetura pode emergir, ser explorada e, por fim ser concretizada na construção de uma 
edificação” (p.199) 

O autor destaca que “o trabalho manual, que envolve o corte e a montagem de materiais 
concretos, oferece-nos uma sensibilidade tática que aumenta a sensibilidade puramente 
visual e lhe confere dimensão espacial” e que, depois de prontas “podemos mexê-las, com 
as mãos e a mente, desmontá-las e refazê-las” (p.224). 

Para Mendes da Rocha(2017 apudRozestraten, 2008), a maquete é para o arquiteto uma 
maneira de experimentação e serve para imaginar coisas que ainda não existem. Neste 
processo de modelagem segundo ele,o objeto está um tanto quanto configurado na mente e 
a materialidade da ideia serve como forma de discussão consigo mesmo: 

A maquete, muito simples, está realizando uma coisa que você 
quer ver. O diâmetro certo, a altura certa, a escala humana. 
Você consegue ser esse personagem, ajoelha no chão para ver 
dentro da maquete, é muito bonito! Fecha a janela, espera de 
noite, tira o abajurzinho da mesa de luz e traz perto da 
maquete, vê os efeitos da luz... você vê o tamanho das coisas, 
a sua proporção, vê as transparências. (pp.58-59) 

Eichemberg (2008) afirma que o processo metodológico das maquetes conceituais  

confere à arquitetura uma certa instabilidade no pensar, pois a 
própria matéria prima – papel, arame, durex, pequenos 
pedaços de madeira, fitas – são corpos sensíveis, no limiar de 
sua durabilidade temporal, prestes a se desfazerem, a 
sumirem” e “como num jogo silencioso e inquieto, o que 
emerge são não somente as relações básicas da arquitetura no 
espaço como volumetria, sombras, escalas, vazios, 
transparências – mas principalmente as condições existenciais 
de um arquiteto prestes a entrar no objeto (p.). 

Os projetos arquitetônicos e urbanísticos possuem complexidades naturais em seu 
programa que derivam devárias condicionantes tais como sua funcionalidade, seus usuários 
e seus propósitos. Ching (2008), afirma que ao reconhecer estas complexidades e 
hierarquias o arquiteto pode se valer dos princípios de ordem "a fim de estabelecer uma 
condição em que cada parte de um todo está apropriadamente disposta com referência a 
outras partes e ao seu propósito, de modo a produzir um arranjo harmonioso. Para o autor a 
ordenação e racionalidade do pensamento são forças que colaboram para dar sentido a 
criatividade (p.320).  
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Em estudos recentes relacionados a neurociência cognitiva e criatividade desenvolvidas 
pela Universidade Harvard, o pesquisador Roger Beaty identificou que o pensamento 
criativo se relaciona com a força de determinadas conexões neurais em três pontos 
específicos do cérebro e que nas pessoas criativas estas conexões acontecem de forma 
simultânea. O autor reforça ainda que enquanto o cérebro está gerando ideias ou 
simplesmente imaginando algo a rede padrão é acionada enquanto a rede de controle 
executivo é ativada para a avaliação de ideias e a tomada de decisões. A rede de saliência 
vai colaborar para discernir as ideias relevantes neste processo para que sejam colocadas 
em prática. As pesquisas buscam agora saber como treinar o cérebro para reforçar ou 
aperfeiçoar estas habilidades. (BARRIA, 2018). 
Ximendes (2010) identifica que a criatividade e envolve a participação de processos 
cognitivos e emocionais dos sistemas límbicos, sensoriais e motores. As áreas que atuam 
diretamente neste processo seriam os circuitos cerebrais das regiões corticais frontais, pré-
frontais e estruturas sub-corticais. O autor reforça que “a criatividade parece ter dois 
momentos essenciais de atuação: o momento em que recriamos a realidade percebida e o 
momento em que exteriorizamos o nosso conhecimento fruto dessas recriações para 
apresentarmos soluções inovadoras” (pp.117-122). 
 

  
Figura 1: Mecanismos cognitivos das interações da rede cerebral durante a cognição 
criativa. Fonte: BEATY et. all., 2019) e Figura 2: os dois momentos de atuação da 
criatividade segundo Ximendes (2010). 

MATERIAL E MÉTODO 

Os cursos de arquitetura brasileiros são tradicionalmente organizados em 10 semestres, 
tendo a disciplina de Projeto Arquitetônico contemplada ao longo de toda a duração do 
curso. A cada semestre, um tema projetual é desenvolvido ampliando o grau de 
complexidade da edificação, expandindo assim o entendimento dos estudantes acerca da 
solução projetual necessária para cada desafio profissional. 

M 1
• Recriação da 

realidade percebida 

M2
• Exteriorização do 

conhecimento 

• Apresentação de 
ideia inovadora
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O curso de Arquitetura e Urbanismo da UNINOVE também propõe uma escala de ampliação 
da complexidade arquitetônica a cada ano cursado pelo aluno, porém nesta Instituição de 
Ensino o curso foi organizado em módulos. Cada módulo tem a duração de um semestre e 
busca trabalhar um conjunto de habilidades e competências nos alunos, de acordo com as 
necessidades formativas de arquitetos e urbanistas. Desta forma, as disciplinas são 
dispostas nos módulos de forma a integrar e trabalhar conjuntos de conhecimentos 
associados, tais como a funcionalidade, os conhecimentos estruturais, a sustentabilidade 
ambiental, os aspectos formais, as relações sociais, a valorização do patrimônio, etc. 

Os alunos do primeiro ano (primeiro e segundo semestres letivos) são alocados nos 
módulos Atelier de Arte e Meios de Expressão e Atelier de Desenho e Composição, que 
buscam trabalhar os aspectos funcionais e formais, respectivamente. Cada módulo é visto 
como uma unidade de aprendizagem distinta e independente, onde as disciplinas trabalham 
de forma complementar para construírem conjuntamente o aprendizado global do aluno. 
Desta forma, busca-se que o aluno não perceba as disciplinas separadamente ou 
isoladamente, uma vez que o conhecimento arquitetônico exigido no cotidiano profissional é 
um todo integrado de saberes. Assim, o estudante é convidado a explorar conteúdos 
distribuídos em todas as disciplinas do módulo ao longo de toda a semana, com abordagens 
específicas das disciplinas, porém colaborativas entre elas, de maneira a desenvolver um 
aprendizado constante e contínuo. 

Os referidos módulos apresentam as seguintes composições de disciplinas: 

ATELIER DE DESENHO E COMPOSIÇÃO ATELIER DE ARTE E MEIOS DE 
EXPRESSÃO 

PROJETO ARQUITETÔNICO: COMPOSIÇÃO 
FORMAL 

PROJETO ARQUITETÔNICO: ESPAÇO E 
FUNÇÃO 

DESENHO ARQUITETÔNICO: ELEMENTOS 
CONSTRUTIVOS 

DESENHO ARQUITETÔNICO: PEÇAS 
GRÁFICAS 

TOPOGRAFIA PARA A ARQUITETURA ERGONOMIA E ANTROPOMETRIA 

TEORIA DA ARQUITETURA, COMPOSIÇÃO E 
ESTÉTICA - TACE PLÁSTICA 

PROJETO APLICADO: QUANTIFICAÇÕES PROJETO APLICADO: DESIGN 

Tabela 1: distribuição das disciplinas em módulos aplicadas nos 1os e 2os semestres do 
curso de Arquitetura e Urbanismo da UNINOVE. 

Esta organização permite que os temas de funcionalidade e composição formal, distintos, 
porém complementares e interdependentes, possam ser trabalhados junto aos alunos do 
primeiro ano do curso em turmas com alunos do 1º semestre, 2º semestre ou turmas mistas. 
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Isto se dá justamente porque os temas são complementares e porque os alunos do primeiro 
ano estão todos, a seu tempo, construindo os alicerces do seu saber espacial e 
arquitetônico. Trata-se de um momento de alfabetização espacial, em que todos aprendem 
e colaboram mutuamente neste processo de descobertas e desenvolvimento sensorial, 
motor e cognitivo. 

Especificamente no módulo Atelier de Desenho e Composição, a que se refere este 
trabalho, a disciplina de Teoria da Arquitetura, Composição e Estética (TACE) incumbe-se 
de apresentar e explorar as ferramentas de composição formal e espacial través de 
conceitos da Gestalt, por exemplo. Nesta disciplina os alunos têm a oportunidade de 
conhecer e desenvolver conceitos de adição, subtração, ordenamento, fragmentação, 
materialidade, etc., ampliando o espectro conhecido de possibilidades de manipulação da 
forma no espaço. 

A disciplina de Desenho Arquitetônico: Elementos Construtivos oferece o ferramental gráfico 
para que o estudante possa expressar suas ideias arquitetônicas, explorando elementos 
gráficos relacionados às circulações horizontais e verticais, bem como volumetrias de 
cobertura. A disciplina de Topografia para a Arquitetura apresenta os conceitos de 
cartografia e as ferramentas para manipulação dos terrenos que venham a receber as 
intervenções arquitetônicas e urbanísticas. A disciplina Projeto Aplicado: Quantificações 
contribui ao abordar aspectos do cotidiano profissional relacionados à listagem e 
quantificação dos componentes construtivos presentes no projeto arquitetônico. 

Por fim, a disciplina Projeto Arquitetônico: Composição Formal busca agrupar todos esses 
saberes no desenvolvimento de um projeto arquitetônico abrangente, que resuma todos os 
conteúdos citados acima e trabalhados nas demais disciplinas do módulo. Desta forma, 
busca-se oferecer ao aluno uma visão e uma experimentação prática da Arquitetura e do 
Urbanismo, através da interdisciplinaridade. 

Esta abordagem modularizada do curso, juntamente com a adoção das Metodologias Ativas 
de Aprendizagem em todas as disciplinas, vem ao encontro do perfil do alunado, que busca 
por vivências mais dinâmicas e integradas, repletas de significados. Em um cenário de 
ampla globalização, fácil acesso à informação através da internet, e mercado de trabalho 
cada vez mais fragmentado e colaborativo (substituindo o antigo modelo de centralização 
em grandes escritórios e corporações), busca-se oferecer ao aluno a oportunidade de 
desenvolver na prática suas habilidades e seus saberes, além de uma postura proativa e de 
autonomia e independência.  

Desta forma, objetiva-se que o estudante construa seu saber, fortaleça suas reflexões e 
edifique seu profissionalismo em bases sólidas de informação, troca, colaboração e 
experiência prática. 

DESENVOLVIMENTO DA DISCIPLINA  

A disciplina Projeto Arquitetônico: Composição Formal ocorre ao longo de 1 (um) semestre 
letivo como parte de um módulo semestral (Atelier de Desenho e Composição) e se 
estrutura em 20 aulas, estas com resultados parciais e interconectados de forma evolutiva. 
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Cada aula é dividida em quatro ou cinco momentos. Na primeira aula, no primeiro contato 
entre discentes e docentes, é apresentado o plano de ensino, as diretrizes curriculares e as 
relações interdisciplinares horizontais, verticais e transversais a serem trabalhadas no 
módulo semestral. Assim se inicia o Primeiro Momento da disciplina, com o aluno sendo 
informado dos diferentes tipos de metodologias ativas de aprendizagem bem como a 
abordagem do CHA (conhecimento, habilidade e atitude) que se dará ao longo das aulas. 
Ainda nesta primeira aula os alunos são convidados a desenvolver um exercício de 
volumetria livre em desenhos com o seguinte enunciado: “Em duplas e de posse de 
materiais aleatórios que estiverem ao alcance, criar e manipular os volumes a fim de obter 
como resultado alguns volumes em adição. Após a manipulação registrar através de 
desenhos de forma simplificada as diferentes vistas e inserir escala humana”.  

O objetivo deste exercício é tomar o primeiro contato com a experimentação das 
manipulações volumétricas, desenhos de observação e percepções de proporção e escala, 
ainda que de forma intuitiva. São esperadas as seguintes atitudes do aluno:  motivação, 
comprometimento e pró-atividade. 

No encontro subsequente os alunos são expostos aos conceitos de perfil do cliente, 
programa de necessidades e setorização, sem grandes aprofundamentos conceituais, pois 
este é o enfoque de módulo complementar: Espaço e Função (Tabela 1), já vivenciado pelos 
alunos de 2º semestre e ainda a ser experimentado pelos ingressantes em semestre 
subsequente. Na sequência os alunos se organizam em grupos e, tendo como temática uma 
edificação residencial, analisam e apresentam sua composição formal, as geometrias do 
volume primário e as operações de adições e subtrações perceptíveis no volume total da 
edificação estudada.  

Em paralelo a esta segunda aula de projeto arquitetônico, a disciplina de TACE (tabela 1) 
apresenta os conceitos necessários não só para a análise citada acima, mas tambémcomo 
esteio para as atividades de processos compositivos que virão a seguir.Assuntos como a 
conceituação de contornos geométricos, sólidos e formas, formato e forma, formas regulares 
e irregulares e transformações formais aditivas, subtrativas, dimensionais, fragmentação, 
distorção e o desconstrutivismo são abordados nestes encontros da disciplina. 

Na terceira aula os alunos são convidados a fazer individualmente uma maquete de 
exploração tridimensional para consolidar os conceitos apresentados na etapa anterior 
(Imagens 1 e 2). 

Para tanto, os discentes trazem quatro sólidos geométricos em espuma floral com 
dimensões previamente definidas pelos professores no encontro presencial anterior: uma 
esfera, um cubo, uma pirâmide de base quadrada e um cilindro. 

Após a livre escolha de três destes quatro sólidos os alunos devem fazer experimentações 
formais que utilizem ao menos 40% de cada sólido deixando-os obrigatoriamente 
conectados. Estas operações são feitas até que os alunos considerem o resultado 
satisfatório, quando então,são convidados a fazer uma reflexão acerca da composição e da 
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possibilidade desse volume composto não ser simplesmente uma escultura, mas servir 
como local habitável. Coloca-se a seguinte questão:  

“E se este volume abrigasse um Modulo de Habitação Estudantil, como seriam os espaços 
internos, haveria condições de habitabilidade?” 

Assim busca-se a reflexão dos discentes sobre dimensões, proporções e escalas ainda que 
de maneira intuitiva, resgatando em suas memorias os cálculos de áreas e proporções 
necessárias para o entendimento da reflexão posta. 

Na aula subsequente,a partir do produto volumétrico resultante das especulações da aula 
anterior, os alunos são convidados a se agrupar em duplas. Cada dupla devedesenvolver, a 
partir de suas esculturas habitáveis um módulo habitacional estudantil (MHE), resultado da 
escolha ou ainda da fusão entre as duas composições formais feitas por cada aluno na aula 
anterior. Esta etapa envolve a aplicação dos conteúdos aprendidos em TACE e também a 
habilidade de organizar as os setores do programa de necessidades (PN) com o seu 
respectivo dimensionamento dentro dos volumes produzidos. 

Com esta bagagem de experimentações e reflexões, já na aula cinco que os alunos tomam 
contato, com o tema e terreno de um novo projeto que será desenvolvido até o final do 
semestre: uma residência com ateliê para um artista plástico e escultor de grandes peças. 
Para o desenvolvimento desse projeto a metodologia será semelhante à atividade 
anterior,porém com PN mais complexo e os seguintes sólidos: uma esfera, um cubo, uma 
pirâmide e um cilindro, todos de dimensões preestabelecidas.  

De posse destas informações, do PN setorizado e do pré-dimensionamento da residência 
com ateliê os alunos fazem estudos compositivos concomitantemente com a implantação do 
projeto no terreno. Neste momento os alunos resgatam os conceitos que paralelamente 
estão sendo desenvolvidos na disciplina de Topografia e Desenho Arquitetônico (ver Tabela 
1). Além dos aspectos relacionados aos platôs, cortes, aterros, taludes, escadas e rampas, 
outras condicionantes são postas tais como: insolação, ventilação e relação com o entorno.  

Nos encontros posteriores até o final do semestre os alunos devem aprimorar seus projetos 
de forma a atender além das condicionantes citadas, adequações de áreas com o pré-
dimensionamento apresentado bem como a setorização, as relações de alturas, paisagismo 
e o partido arquitetônico. Ao longo deste percurso e com o ferramental de desenhos 
tridimensionais, cortes e croquis o projeto vai se desenvolvendo para que, ao fim do 
semestre e como avaliação final, o aluno apresente a maquete desmontável de seu projeto 
implantada no terreno (Imagens 3, 4, 5 e 6). 

RESULTADOS 

Este trabalho é um relato da experiência na disciplina Projeto Arquitetônico: Composição 
formal desenvolvida no período de fevereiro a junho de 2019 para 600 (seiscentos) alunos e 
que gerou alguns resultados.  
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Percebeu-se que para os alunos ingressantes, talvez por não terem uma formação anterior 
e formado pré-conceitos em relação a produção de projetos de arquitetura, foram mais 
abertos ao exercício e muitas vezes realizaram trabalhos mais criativos,explorando os 
sólidos de forma ativa e a composição formal precedendo a função. Assim, mesmo com 
dificuldades na representação gráfica, percebeu-se um melhor desenvolvimento da 
percepção espacial nos alunos ingressantes. Isso ficou claro no andamento dos alunos de 
2º. Bimestre, que, ao estarem mais preocupados com as questões de funcionalidade, foram 
menos criativos no desenvolvimento da forma arquitetônica. 

Nas turmas mistas, com alunos de diferentes semestres dividindo a mesma sala de aula (1º. 
e 2º.), observou-se que o conhecimento explorado foi novo para o aluno ingressante e 
também para o aluno que já havia cursado o módulo anterior (Atelier de Arte e Meios de 
Expressão), o que facilitou a integração entre eles. Verificou-se, portanto, que houve troca 
de aprendizagem nas turmas mistas, e essa troca poderá ser melhor explorada e reforçada 
conforme a disciplina for ministrada. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino de Arquitetura e Urbanismo organizado em módulos semestrais é uma realidade 
que vem crescendo no Brasil como reflexo das mudanças de comportamento da sociedade, 
especialmente nas grandes cidades, decorrentes das transformações do sistema de 
produção e consumo, reflexos da globalização e seus processos, dos avanços tecnológicos 
na informática e redes de internet e nos problemas de deslocamento nas grandes 
cidades.Essa experiência tem gerado desafios no sistema de ensino-aprendizagem e 
fomentado o desenvolvimento de novas práticas acadêmicas, especialmente em disciplinas 
alocadas em módulos de aprendizagem  

Na experiência verificada percebeu-se que é possível se desenvolver um trabalho de 
aprendizado com novo formato que resulte favorável. Isso pode ser ilustrado pelo relato 
deste trabalho onde a abordagem num aprendizado por demanda se mostrou mais dinâmica 
e integrada que o aprendizado linear. Todavia ainda há muitos desafios, o que estimula 
continuar com o acompanhamento dos alunos e a observação quanto ao seu 
desenvolvimento após a aplicação desta metodologia da composição formal. Alguns ajustes 
já foram identificados e se farão necessários, como, por exemplo, repensar o tamanho das 
maquetes desenvolvidas a partir do Quinto Momento (escala 1:50), quando o volume é 
implantado no terreno, devido à dificuldade de transporte desse material. Espera-se, com 
isso, melhorar a manipulação e incrementar a experimentação do aluno com a escala do 
objeto visando uma maior domínio das operações de composição formal. 
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Imagens 1 e 2. Desenvolvimento do Terceiro Momento em sala de aula: composição formal 
Imagem 1      Imagem 2 

 
Fonte Imagem 1:      Fonte Imagem 2: 
 
Imagens 3, 4, 5 e 6. Produtos do Quinto Momento 
Imagem 3     Imagem 4 

  

 

 
Imagem 5            Imagem 6 
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Fonte: 
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Linha Temática D: 
O reconhecimento, análise e debate em torno 
de conflitos urbanos e novas formas de viver

Eje Temático D:    
Reconocimiento, análisis y debate en torno de conflictos 
urbanos y nuevas formas de vivir
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Linha Temática D: 
O reconhecimento, análise e debate em torno 
de conflitos urbanos e novas formas de viver

Eje Temático D:    
Reconocimiento, análisis y debate en torno de conflictos 
urbanos y nuevas formas de vivir

Os trabalhos da Rede ULACAV têm como proposta centrar debates estruturais 
sobre a produção do espaço urbano através da promoção do habitat social. 
Nesse campo, destacamse atuações de natureza interdisciplinar que abarcam um 
largo espectro de compressão sobre a complexa relação das dinâmicas sócio-
-sustentáveis. Neste contexto, os conflitos urbanos implicam, com destaque à 
qualidade de vida das comunidades vulneráveis, na forma de ação coletiva dos 
atores envolvidos na produção do habitat e no âmbito das diversidades culturais, 
políticas, econômicas e sociais. Qual a amplitude dimensional do trabalho inter-
disciplinar, metodológico e empírico no limiar dos conflitos urbanos à produção 
do habitat? As contribuições devem ter como base de análise os conflitos zurba-
nos. As diversas ações voltadas ao ativismo político leva à cidadania, na atual 
conjuntura política, análises e debates sobre conflitos urbanos contribui à partici-
pação dos cidadãos nos processos decisórios e reestrutura novas formas de 
viver.
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atores envolvidos na produção do habitat e no âmbito das diversidades culturais, 
políticas, econômicas e sociais. Qual a amplitude dimensional do trabalho inter-
disciplinar, metodológico e empírico no limiar dos conflitos urbanos à produção 
do habitat? As contribuições devem ter como base de análise os conflitos zurba-
nos. As diversas ações voltadas ao ativismo político leva à cidadania, na atual 
conjuntura política, análises e debates sobre conflitos urbanos contribui à partici-
pação dos cidadãos nos processos decisórios e reestrutura novas formas de 
viver.

Los trabajos de la Red ULACAV tiene como propuesta central debates estructurales 
sobre la producción del espacio urbano a través de la promoción del hábitat social. En 
este campo, se destacan actuaciones de naturaleza interdisciplinaria que abracen un 
largo espectro de compresión sobre la compleja relación de las dinámicas socio-sus-
tentables. En este contexto, los conflictos urbanos implican, como destaque a la calidad 
de vida de las comunidades vulnerables, en la forma de acción colectiva de los actores 
envueltos en la producción del hábitat, en el ámbito de las diversidades culturales, polí-
ticas, económicas y sociales. ¿Cuál es la amplitud dimensional del trabajo interdiscipli-
nar, metodológico y empírico en el inicio de los conflictos urbanos a la producción del 
hábitat? Las contribuciones deben tener como base de análisis los conflictos urbanos. 
Las diversas acciones dirigidas al activismo político, estimulan a la ciudadanía y más 
en la actual situación política, al análisis y debates sobre conflictos urbanos a fin de 
contribuir para la participación de los ciudadanos en los procesos decisorios y rees-
tructurados sobre nuevas formas de vivir.
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Eixo D: O reconhecimento, análise e debate em torno de conflitos urbanos e novas formas de viver. 

Resumen: El Observatorio de Saneamiento Ambiental de Recife (OSAR) es una iniciativa de activistas 
de investigación preocupados por las condiciones sanitarias, urbanas y ambientales de Recife. El 
propósito de OSAR, como colectivo de activistas de investigación, es difundir el conocimiento científico 
de una manera transparente e intuitiva a la población. Metodológicamente, se emplean estadísticas 
descriptivas y multivariadas para simplificar información compleja y ampliar el alcance informativo. Con 
base en los principios de replicabilidad y transparencia, confiamos en un enfoque de datos abiertos en 
nuestro análisis para garantizar el espacio crítico y la calidad del análisis realizado. Desde esta 
plataforma, se espera que genere debates sobre soluciones técnicas, políticas, sociales, económicas 
e institucionales para proporcionar a los administradores públicos, políticos, técnicos y la sociedad civil 
en la búsqueda de la sostenibilidad urbano-ambiental. 

Palabras clave: Sostenibilidad, transparencia, activismo. 

 

Resumo: O Observatório de Saneamento Ambiental do Recife (OSAR) é uma iniciativa de 
pesquisadores-ativistas preocupados com as condições sanitárias, urbanísticas e ambientais do Recife. 
O propósito do OSAR, enquanto um coletivo de pesquisadores-ativistas, é disseminar conhecimento 
científico de forma transparente e intuitiva para a população. Metodologicamente, emprega-se 
estatística descritiva e multivariada para simplificar informações complexas e ampliar o alcance 
informativo. Com base nos princípios de replicabilidade e transparência, apostamos em uma 
abordagem de dados abertos em nossas análises para garantir o espaço de crítica e a qualidade das 
análises realizadas. Espera-se, a partir dessa plataforma, suscitar debates sobre soluções técnicas, 
políticas, sociais, econômicas e institucionais para municiar gestores públicos, políticos, técnicos e a 
sociedade civil na busca pela sustentabilidade urbano-ambiental. 

Palavras-Chave: Sustentabilidade, transparência, ativismo. 
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Abstract: The Environmental Sanitation Observatoryof Recife (OSAR) is an initiative of researchers 
activists concerned with the sanitary, urban and environmental conditions of Recife. The purpose of 
OSAR, as a collective of research activists, is to disseminate scientific knowledge in a transparent and 
intuitive way to the population. Methodologically, descriptive and multivariate statistics are employed to 
simplify complex information and broaden informational reach. Based on the principles of replicability 
and transparency, we rely on an open data approach in our analysis to ensure the critical space and 
quality of the analysis performed. From this platform, it is expected to raise debates on technical, 
political, social, economic and institutional solutions to provide public managers, politicians, technicians 
and civil society in the search for urban-environmental sustainability. 

Keywords: Sustainability, transparency, activism. 
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Apresentação 

Como auxiliar na melhoria da qualidade ambiental do Recife? Existem muitas 
respostas para essa questão que o cidadão comum pode dar, inclusive, nenhuma. Trabalhar 
com dados para informar a população, essa foi a alternativa escolhida pelos integrantes do 
Observatório de Saneamento Ambiental do Recife (OSAR). Mas o que é o OSAR? O que faz? 
Qual o seu propósito? Como pretende impactar na luta pela justiça ambiental e social? 

Vamos tentar responder as questões acima apresentadas como uma forma de 
introduzir o surgimento do OSAR no cenário político local enquanto um movimento social de 
base a partir do ativismo digital. Porém, antes será feita pequena introdução do contexto local, 
em particular sobre a cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Essa cidade é uma 
das capitais mais emblemáticas do Brasil, tanto pela sua historiografia ímpar quanto pela sua 
importância econômica. Entretanto, a despeito de sua importância no cenário nacional, o 
Recife também abriga graves problemas socioambientais.  

A ocupação urbana na cidade do Recife, historicamente, é marcada pelo alto grau de 
informalidade e precariedade das habitações. Existe uma larga historiografia sobre o tema1, 
em particular, destacamos a obra “Sobrados e Mocambos” do sociólogo Gilberto Freyre 
(2004) que dentre tantas outras, retratou a paisagem urbana da cidade marcada pela 
presença dos mocambos, habitações construídas de forma improvisada em áreas alagáveis, 
que abrigavam parcela da população pobre2 sem acesso a políticas governamentais para sua 
integração formal à malha urbana.  

Com o avanço do processo de urbanização, a desigualdade social, espacialmente 
manifesta, passou a definir o território municipal em termos de áreas formais e informais. No 
caso, as áreas informais ou áreas pobres do Recife, definidas “pela ocupação desordenada, 
pela carência de infraestrutura física ou pela irregularidade quanto à propriedade do solo ou 
no tocante às condições de usos previstos na Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade” 
(CAVALCANTI et al., 2016: 327), representam parte significativa do território municipal. A 
partir do cadastramento das áreas pobres da cidade, realizado pela Prefeitura da Cidade do 
Recife (PCR), entre 1970-2014, podemos observar o crescimento dessas áreas em 
quantidade de assentamentos, área ocupada e população estimada (Tabela 1). 

 

                                                
1 Para maiores informações sobre a historiografia das condições urbanas do Recife, consultar: Freyre (2004), 
Castro (1965), Gonçalves (1961) e Alves (2009). 
2 Os habitantes dos mocambos, ocupantes de áreas alagáveis, serviram de frente de expansão para o nascente 
mercado imobiliário do Recife. Suas ocupações aterravam espaços que, com a valorização imobiliária, permitiram 
a abertura de novas frentes de urbanização associada à expulsão dessas populações. Um exemplo dessa lógica 
de ocupação urbana está associado à política higienista de erradicação dos mocambos nas décadas de 1930 e 
1940. Para maiores informações, consultar Alves (2013). 
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Tabela 1 – Evolução das áreas pobres do Recife por mapeamento. 

Itens 

Cadastro dos 
Assentamentos 
de Baixa Renda 

Cadastro dos 
Assentamentos 
Populares 

Cadastro das 
Áreas Pobres 

Mapeamento das 
Comunidades de 
Interesse Social 
(CIS)* 

1978 - 1980 1988 - 1991 1998 - 2000 2014 
Quantidade 73 489 420 545 
Área Ocupada (ha) 17,71 33,1 34,16 45,13 
População estimada 518.600 630.850 727.510 817.538 

Fonte: ATLAS, 2014, p. 25. 
*Nova nomenclatura adotada pela PCR para identificar áreas pobres 

Ao longo do tempo é possível observar que houve um crescimento vertiginoso das 
áreas pobres do Recife que, em geral, ocupam áreas de morros ou alagados, sob um sistema 
de autoconstrução de forte impacto para os ecossistemas locais, principalmente nas áreas de 
mangue. 

Em 2014, a Prefeitura do Recife desenvolveu um amplo diagnóstico sobre as 
infraestruturas públicas em áreas pobres, denominadas de Comunidades de Interesse Social 
(CIS) que abarcam as áreas pobres da cidade. Nesse estudo, a situação do serviço de 
esgotamento sanitário é definida como crítica. Os níveis de precariedade, definidos 
metodologicamente pelo atlas, são apresentados na Tabela 2, abaixo: 

Tabela 2 – Níveis de precariedade do esgotamento sanitário nas CIS em 2014. 
Nível De Precariedade Do 
Esgotamento Sanitário 

% das CIS Tipo de lançamento 
Céu Aberto/ Corpo D’água Galeria Pluvial 

Extrema 28,4 100 100 
Muita Alta 34,6 59,93 40,29 
Alta 20,4 80,91 31,01 
Moderada 17 0 35,04 
Total 100 - - 

Fonte: Atlas, 2014, p.76. 

Como é possível observar, 83% das CIS apresentam nível de precariedade entre alta 
e extrema no acesso ao esgotamento sanitário, lançando os efluentes a céu aberto, 
diretamente nos corpos d’água e em galerias pluviais. O desdobramento dessa quase 
inexistência do esgotamento sanitário nas áreas pobres do Recife tem reflexo direto na 
qualidade ambiental da cidade. A maioria dos cursos hídricos existentes estão poluídos e em 
determinados períodos do ano a região central da cidade exala odor fétido; populações que 
vivem da pesca artesanal tem seus recursos exauridos; a vocação turística da cidade é 
prejudicada e, especificamente os residentes das CIS, estão mais vulneráveis a doenças de 
veiculação hídrica. 

Apesar do diagnostico desenvolvido pela PCR ser restrito às áreas pobres, a 
insuficiência do serviço de esgotamento sanitário é comum em toda extensão municipal. De 
acordo com a base de dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS, 
2017), apresenta-se os índices de coleta e tratamento de esgoto: 

Tabela 3 – Índice de acesso ao serviço de coleta e de tratamento de esgoto no Recife 
Município Ano Índice de coleta de esgoto (%) Índice de esgoto tratado (%) 

Recife 2017 42,6 74,1 
Fonte: SNIS, 2017. 
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Como é possível observar na Tabela 3, em 2017, apenas 42,6% da população tinha 
acesso ao serviço de coleta de esgoto na cidade e do total coletado, 74,1% recebeu algum 
tipo de tratamento. Quanto a distribuição espacial do acesso ao serviço de esgoto por bairro, 
a partir de dados do IBGE (2010) é possível observar uma forte concentração nas áreas 
centrais e de maior renda do município (Figura 1).  

Figura 1 – Distribuição espacial do acesso a rede de esgoto no Recife (2010). 

 
Fonte: Ferreira, 2019. 

Como é possível observar na Figura 1, existe uma forte concentração no acesso ao 
serviço de esgotamento sanitário na cidade, evidenciando a desigualdade social existente no 
município. O resultado dessa má distribuição pode ser sintetizado em três pontos centrais: 1) 
concentração dos serviços em áreas de maior renda na cidade; 2) altos índices de doenças 
de veiculação hídrica que atinge principalmente os mais pobres; 3) poluição ambiental 
generalizada na cidade. 

É neste contexto que o OSAR surge, inserido em um ambiente de forte desigualdade 
social e ambiental, como uma rede de pesquisadores preocupados em sistematizar e difundir 
informações sobre questões ambientais locais para melhor “municiar” a população na 
reivindicação dos direitos sociais. O OSAR pode ser definido como um movimento social de 
caráter socioambiental, como um sujeito social coletivo, pensado dentro de um contexto 
histórico e conjuntural específico. 

Em termos substantivos, essa rede se utiliza de plataformas virtuais como espaço 
privilegiado para a articulação por lutas pelo direito humano ao saneamento (UN, 2010) e ao 
meio ambiente em várias dimensões. É justamente através de articulações que a rede troca 
dados e informações sobre temas relacionados aos problemas socioambientais. Os dados e 
as informações obtidos são processados e simplificados para comunicar à população sobre 
questões socioambientais. Na página web dessa rede 
(https://observatoriosar.wordpress.com/) é possível observar as diferentes áreas de atuação 
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que abarcam desde problemas de saneamento (abastecimento de água e esgotamento 
sanitário) como questões de políticas públicas, educação ambiental e saúde pública.  

Durante o processamento das informações são empregadas técnicas e métodos de 
análise científica, priorizando a descrição de todo o processo de coleta dos dados, qualidade 
dos dados, procedimento de análise e resultados para garantir o máximo de transparência 
possível com o intuito de evitar fraudes científicas e facilitar que outros possam identificar 
falhas no procedimento realizado. Em paralelo ao procedimento de transparência, os dados 
também são disponibilizados em repositórios públicos, como o Open Science Framework 
(OSF) e o github, ou na própria página web para que qualquer cidadão ou pesquisador possa 
confirmar ou refutar parcela ou todo o procedimento analítico. 

Em linhas gerais, a plataforma política dessa rede pode ser defendida em: 

– o combate à desigualdade social (acesso universal aos serviços de saneamento); 

– o combate à injustiça ambiental (em defesa da sustentabilidade urbano ambiental 
local). 

O OSAR também pode ser compreendido como uma rede de fiscalização e controle 
das políticas públicas, na medida em que muitas de suas análises são voltadas políticas de 
saneamento e urbanização na cidade do Recife. Nosso ativismo está alicerçado nos valores 
da democracia, da cooperação e da solidariedade que vem crescendo significativamente nos 
últimos anos na sociedade civil como pode ser observado em tantas outras iniciativas locais 
como: Pernambuco Transparente, Orbe Político, grupo Direitos Urbanos, entre outros. 

Em última instância, o OSAR pode ser definido como uma organização social 
apartidária, autofinanciada e em defesa de pautas socioambientais na cidade do Recife. Deste 
modo, o OSAR, como uma plataforma virtual é acessível a qualquer cidadão ou instituição 
interessada no debate sobre saneamento no Recife. Espera-se que essa iniciativa possa 
informar melhor a sociedade sobre a complexidade e importância do serviço público de 
saneamento, bem como contribuir para que gestores públicos e formuladores de políticas 
públicas possam tomar contato com diferentes ideias e propostas para a construção da 
sustentabilidade urbano-ambiental. Nosso objetivo maior é produzir impacto na esfera pública 
e obter conquistas para a cidadania. 

Referências Bibliográficas  

ALVES, Paulo Reynaldo Maia. Valores do Recife: o valor do uso na evolução da cidade. Recife: Luci 
Artes Gráficas, 2009. 266 p. 

CASTRO, Josué de. Geografia da Fome. 9. ed. Brasília: Brasiliense, 1965. 332 p. 

CAVALCANTI, Helenilda et al. TIPOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS:: REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. In: MORAIS, Maria da Piedade; KRAUSE, 
Cleandro; LIMA NETO, Vicente Correia. Caracterização e tipologia de assentamentos precários: 
estudos de caso brasileiros. Brasília: Ipea, 2016. Cap. 10. p. 307-376. 

FERREIRA, Demétrius Rodrigues de Freitas. Uma Nova Agenda para o Saneamento: estratégias, 
interesses e racionalidades na formulação da Parceria Público-Privada de esgoto do Recife. 2019. 200 



581

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

que abarcam desde problemas de saneamento (abastecimento de água e esgotamento 
sanitário) como questões de políticas públicas, educação ambiental e saúde pública.  

Durante o processamento das informações são empregadas técnicas e métodos de 
análise científica, priorizando a descrição de todo o processo de coleta dos dados, qualidade 
dos dados, procedimento de análise e resultados para garantir o máximo de transparência 
possível com o intuito de evitar fraudes científicas e facilitar que outros possam identificar 
falhas no procedimento realizado. Em paralelo ao procedimento de transparência, os dados 
também são disponibilizados em repositórios públicos, como o Open Science Framework 
(OSF) e o github, ou na própria página web para que qualquer cidadão ou pesquisador possa 
confirmar ou refutar parcela ou todo o procedimento analítico. 

Em linhas gerais, a plataforma política dessa rede pode ser defendida em: 

– o combate à desigualdade social (acesso universal aos serviços de saneamento); 

– o combate à injustiça ambiental (em defesa da sustentabilidade urbano ambiental 
local). 

O OSAR também pode ser compreendido como uma rede de fiscalização e controle 
das políticas públicas, na medida em que muitas de suas análises são voltadas políticas de 
saneamento e urbanização na cidade do Recife. Nosso ativismo está alicerçado nos valores 
da democracia, da cooperação e da solidariedade que vem crescendo significativamente nos 
últimos anos na sociedade civil como pode ser observado em tantas outras iniciativas locais 
como: Pernambuco Transparente, Orbe Político, grupo Direitos Urbanos, entre outros. 

Em última instância, o OSAR pode ser definido como uma organização social 
apartidária, autofinanciada e em defesa de pautas socioambientais na cidade do Recife. Deste 
modo, o OSAR, como uma plataforma virtual é acessível a qualquer cidadão ou instituição 
interessada no debate sobre saneamento no Recife. Espera-se que essa iniciativa possa 
informar melhor a sociedade sobre a complexidade e importância do serviço público de 
saneamento, bem como contribuir para que gestores públicos e formuladores de políticas 
públicas possam tomar contato com diferentes ideias e propostas para a construção da 
sustentabilidade urbano-ambiental. Nosso objetivo maior é produzir impacto na esfera pública 
e obter conquistas para a cidadania. 

Referências Bibliográficas  

ALVES, Paulo Reynaldo Maia. Valores do Recife: o valor do uso na evolução da cidade. Recife: Luci 
Artes Gráficas, 2009. 266 p. 

CASTRO, Josué de. Geografia da Fome. 9. ed. Brasília: Brasiliense, 1965. 332 p. 

CAVALCANTI, Helenilda et al. TIPOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS:: REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. In: MORAIS, Maria da Piedade; KRAUSE, 
Cleandro; LIMA NETO, Vicente Correia. Caracterização e tipologia de assentamentos precários: 
estudos de caso brasileiros. Brasília: Ipea, 2016. Cap. 10. p. 307-376. 

FERREIRA, Demétrius Rodrigues de Freitas. Uma Nova Agenda para o Saneamento: estratégias, 
interesses e racionalidades na formulação da Parceria Público-Privada de esgoto do Recife. 2019. 200 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

f. Tese (Doutorado) - Curso de Sociologia, Departamento de Sociologia, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2019. 

FREYRE, G. Sobrados e mocambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do 
urbano. Rio de janeiro: J. Olympio, 2004. 

GONÇALVES, A. C. As migrações para o Recife: aspectos do crescimento urbano. Recife: Instituto 
Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, v. 2, 1961. p. 31. 

Prefeitura da Cidade do RECIFE. ATLAS DAS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS EM COMUNIDADES 
DE INTERESSE SOCIAL DO RECIFE. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife, 2014. 

SCHERER-WARREN, Ilse. DAS MOBILIZAÇÕES ÀS REDES DEMOVIMENTOS SOCIAIS. Sociedade 
e Estado, Brasília, v. 21, n. 1, p.109-130, abr. 2006. 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO (BRASIL). Diagnóstico dos 
serviços de água e esgotos: série histórica 1995-2017. Brasília: Ministério das Cidades, 2017. 

UN – UNITED NATIONS. General Assembly. Resolutionadoptedbythe General Assembly on 28 July 
2010: 64/292 – thehumanrighttowaterandsanitation. New York: UN, 2010. Disponível em: 
<http://goo.gl/U9ddxY>.  

 



582

 
 
 
 
 

 
   

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 

A construção dos espaços públicos urbanos diante da formação de uma nova cultura 
cívica na cidade de são Paulo  

Liana Oliveira (1) 

(1) Liana Oliveira. Possui doutorado pela FAUUSP (2019), mestrado (2007) e graduação (2004) pela FAU 
Mackenzie. É professora de ensino superior do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Ibirapuera e 
tem ainda experiência como docente pela Universidade Nove de Julho, Faculdade Nossa Cidade (FNC) e 
SENAC Santo André. Atua principalmente nos seguintes temas: espaço público, cultura, democracia, 
movimentos sociais urbanos e a função social do arquiteto e urbanista. Está como diretora adjunta do Sindicato 
dos Arquitetos de São Paulo – SASP e conselheira suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo – CAU SP. 

 

Eixo D: O reconhecimento, análise e debate em torno de conflitos urbanos e novas formas de viver. 

Resumen: Este artículo presenta uma reflexión sobre los espacios públicos ante um incipiente cambio 
de paradigma em laactuación de nuevosactores urbanos, desde el cambio del siglo XX al siglo XXI. A 
partir de este momento, assistimos alaexpresiónderecho a la ciudad a convertirse em uma 
reivindicación comum, presentándose como demanda de diversos grupos sociales. El concepto, 
concebido por Henri Lefebvre, muestrasu relevância a partir de laindustrialización que se inicia em 
elsiglo XVII y, hoy, lleva um sentido de urgência em larenovación de lasciudades y de sus relaciones 
sociales, teniendo em cuenta que todos tienenla habilidade de crearlas y recrearlas. Dentro de este 
contexto, el estúdio se desarrolla por médio de três colectivos urbanos que asolaron em laciudad de 
São Paulo y poseen como característica principal la lucha por elderecho a laciudad. Sonellos: el “A 
Batata Precisa de Você”, el “Imargem” y el “Arrua”. Cada uno de estoscolectivos está situado em 
diferentes ubicaciones de laciudad que producen, y em ella se producen diferentes experiências. 
Estospresentan diferentes utopias dentro de laconcepción de lasciudades que desean y formas de 
acrtuación distintas, presentando laideacomún de actuar em lapráctica, com vistas a laconstrucción de 
espacios más democráticos. La investigación, ante esto, busca acercar las experiencias de estos 
diferentes colectivos com elfin de levantar elementos característicos de esta nueva cultura cívica, así 
como contribuir com el fortalecimento de laestruturación de estos, em la teoria y em lapráctica. Para 
eso, se han relacionado cuestionesinherentes a laactuación de losnuevos movimentos y a laproducción 
de laciudad a partir delespacio público, considerando los diversos agentes que actúan em 
suproducción. El artículo busca también discutir la disciplina de Arquitectura y Urbanismo ante el debate 
sobre losespacios públicos, en um intento de buscar alternativas posibles de produccióndelespacio em 
el interior de su estrutura em la sociedade contemporânea. 

Palabras clave: Espacio público, derecho a laciudad, arquitectura y urbanismo, colectivos urbanos, 
nuevosmovimentos. 
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Resumo: O presente artigo apresenta uma reflexão sobre os espaços públicos diante de uma incipiente 
mudança de paradigma na atuação de novíssimos atores urbanos, desde a virada do século XX para 
o século XXI. A partir deste momento, assistimos a expressão direito à cidade se tornar uma 
reivindicação comum, apresentando-se como demanda de diversos grupos sociais. O conceito, 
concebido por Henri Lefebvre (1968), mostra a sua relevância a partir da industrialização que se inicia 
no século XVII e, hoje, carrega um sentido de urgência na renovação das cidades e de suas relações 
sociais, tendo em vista que todos tem a habilidade de as criar e recriar. Dentro desse contexto, o estudo 
se desenvolve por meio de três coletivos urbanos que assomaram na cidade de São Paulo e possuem 
como característica principal aluta pelo direito à cidade. São eles: o “A Batata Precisa de Você”, o 
“Imargem” e o “Arrua”. Cada um desses coletivos está situado em diferentes localizações da cidade 
que produzem, e nela são produzidas, diferentes experiências. Estes apresentam diferentes utopias 
dentro da concepção das cidades que desejam e formas de atuação distintas, apresentando a ideia 
comum de atuar na prática, com vistas à construção de espaços mais democráticos. A pesquisa, diante 
disso, procura aproximar as experiências desses diferentes coletivos no intuito de levantar elementos 
característicos dessa nova cultura cívica, bem como contribuir com o fortalecimento da estruturação 
destes, na teoria e na prática. Para isso, foram relacionadas questões inerentes à atuação dos 
novíssimos movimentos e à produção da cidade a partir do espaço público, considerando os diversos 
agentes que atuam em sua produção. O artigo procura ainda discutir a disciplina de Arquitetura e 
Urbanismo diante do debate acerca dos espaços públicos, na tentativa de buscar alternativas possíveis 
de produção do espaço no interior de sua estrutura na sociedade contemporânea. 

Palavras-Chave: Espaço público, direito à cidade, arquitetura e urbanismo, coletivos urbanos, 
novíssimos movimentos. 

 

Abstract: Thisarticlepresents a reflectiononpublicspaces in the face ofanincipientparadigmchange in 
the performance of new urbanactors, sincetheturnofthe 20th centurytothe 21st century. 
Fromthismomenton, wewatchedtheexpressionrighttothecitybecome a common claim, presentingitself 
as demandofvarious social groups. The concept, conceivedby Henri Lefebvre, shows its 
relevancefromtheindustrializationthatbegins in the 17th centuryand, today, carries a senseofurgency in 
therenewalofcitiesandtheir social relations, giventhateveryonehastheabilitytocreateandrecreatethem. 
Withinthiscontext, thestudyisdevelopedthroughthreeurbancollectivesthatappeared in thecityof São 
Paulo andhave as theirmaincharacteristicthestruggle for therighttothecity. They are: the “A Batata 
Precisa de Você”, the “Imargem” andthe “Arrua”. Eachofthesecollectivesissituated in 
differentlocationsofthecitythatproduce, and in it are produced, differentexperiences. 
Thesepresentdifferent utopias withintheconceptionofthecitiestheydesireanddifferentwaysofacting, 
presentingthe common ideaofacting in practice, with a viewtobuilding more democraticspaces. The 
research, beforethis, seekstoapproximatetheexperiencesofthesedifferentcollectives in 
ordertoraisecharacteristicelementsofthis new civicculture, as well as 
contributetothestrengtheningoftheirstructuring, in theoryandpractice. For this, issuesinherenttothe 
performance ofthenewestmovementsandtotheproductionofthecityfromthepublicspacewererelated, 
consideringthevariousagentsthatact in theirproduction. The articlealsoseekstodiscussthe discipline 
ofArchitectureandUrbanismamongthe debate aboutpublicspaces, in 
anattempttoseekpossiblealternativesofspaceproductionwithin its structure in contemporarysociety. 

Keywords: Publicspace, righttothecity, architectureandurbanism, urbancollectives, brand new 
movements 
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A construção dos espaços públicos urbanos diante da formação de uma nova cultura 
cívica na cidade de são Paulo1 

Liana Oliveira  

 

1. Reflexão sobre o espaço público das cidades e o sentido de democracia que este 
carrega 

A partir do século XVII, com o advento da revolução industrial, vivenciamos profundas 
transformações na organização da sociedade e nas estruturas político-econômicas existentes 
até então. As cidades- segundo concepções marxistas do urbano - ganharam status de locus 
da produção e base para todo o sistema de produção, reprodução e circulação do capital 
(CASTELLS, 1983). A uniformidade estabelecida de tipologias constituídas na cidade 
tradicional europeia, que dominavam sua forma, seus monumentos, seus tempos e ritmos, 
dissolveram-se gradualmente, e o próprio espaço tornou-se produto. As diferenças 
qualitativas desses espaços, que proporcionavam seu caráter de festa, deixaram de ter 
relevância (LEFEBVRE, 2016). A América Latina, por sua vez, não experimentou essa 
consciência de cidade. Seu espaço urbano nasceu em um território previamente concebido 
sob o mito da modernização (FERNANDES, 1975), sobre o qual as ideias de ordem e 
racionalidade foram aplicadas em larga escala e legitimadas junto a opinião pública.  

Experimentamos ainda um agravamento do sentido de cidadania e maior 
diferenciação social com o avanço da política neoliberal na década de 1970, que se mostra 
hoje altamente complexo e se apresenta em diversos níveis. A reorganização geográfica, 
fundamentada em enorme desigualdade social, foi solução do sistema capitalista para suas 
crises econômicas.  

Por conseguinte, observamos desde a virada do século XX para o século XXI uma 
atenção maior para esses espaços, sendo que os espaços públicos – espaços de uso comum 
das cidades – ganham cada vez mais protagonismo. Estes, carregados de valor simbólico, 
representam um sentido de democracia renovado; entendidos como o espaço da ação 
política, da prática e reeducação da convivência com o outro. 

Os movimentos e coletivos urbanos da atualidade buscam construir uma cultura cívica 
transformada, manifestando o anseio por mais participação dentro de uma democracia 
distante daquela que hoje se apresenta. Esta, de concepção liberal, garante liberdades 
individuais no âmbito da lei e da ordem, resultando na falta de representatividade, ou em uma 
representatividade desigual dentro das instituições da sociedade contemporânea. 

A ideia de democracia vinculada à cidade deriva da Grécia antiga, e se mantém viva 
até hoje. A cidade grega – ao menos na teorização a que temos acesso hoje em dia – constitui-
se como um todo harmônico, relacionado diretamente com a disciplina da Filosofia. Nela, os 
espaços projetados eram muito mais que um tema secundário, um objeto entre outros. A 
ágora, apontada como praça pública na atualidade, é símbolo da sociedade urbana em geral. 
Nesse espaço, além da comercialização de mercadorias, aconteciam as reuniões em que os 

                                                
1 Esse trabalho se fundamenta na tese apresentada para título de doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo da autora 
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cidadãos discutiam, e votavam de forma direta em assuntos relacionados à vida na pólis, além 
de realizar assembleias para decisão de temas referentes à justiça, às obras públicas e às 
leis. 

O espaço público, entendido dentro desse viés democrático, é considerado um espaço 
ímpar para se consolidar a cidadania de um país através da participação ativa da vida política 
por esses novos atores urbanos. 

Contentemo-nos com indicar que o caráter democrático de um regime é discernido em 
relação à sua atitude para com a cidade, para com as “liberdades” urbanas, para com a 
realidade urbana e, por conseguinte, para com a segregação. Entre os critérios a serem 
observados, não seria esse um dos mais importantes? (LEFEBVRE, 2016, p. 105) 

2. O direito à cidade como demanda de diversos grupos sociais desde o século XX para 
o século XXI 

A expressão direito à cidade tornou-se uma reivindicação comum no início deste 
milênio, apresentou demandas de diversos grupos sociais e ganhou o espaço público. A 
Organização das Nações Unidas (ONU), na Conferência Mundial para Habitação e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável (HABITAT III), em 2016, incluiu a temática nas diretrizes 
para uma nova agenda urbana. Nesta, direito à cidade é colocado como direito comum aos 
cidadãos para fins diversos, como o direito à habitação, o direito à mobilidade urbana, o direito 
à participação e liberdade de expressão. Concebido por Henri Lefebvre, o termo mostra a sua 
relevância a partir da industrialização que se inicia no século XVII. Muitos teóricos da cidade 
o emprestaram para debates recentes sobre o espaço urbano e sua orientação, como é o 
caso do geógrafo David Harvey, que constrói crítica em torno do tema.  

O direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de 
retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, 
transformada, renovada (LEFEBVRE, 2016) 

A reivindicação do direito à cidade, através da participação e renovação dos seus 
espaços públicos, tais como as suas ciclovias, as suas praças, seus parques e seus muros; é 
imperativo para muitos movimentos sociais e coletivos urbanos na atualidade. Estamos 
vivenciando um período de construção de diversas utopias, após experimentar um período 
pós utópico, que se deu a partir da segunda metade do século XX; que se reflete na ampliação 
da esfera pública e aponta para uma nova cultura cívica.  

Harvey (2004) considera que um dos pontos levantados para a rejeição ao utopismo, 
desde a segunda metade do século XX até hoje, é a consciência de seu vínculo com a 
autoridade e o totalitarismo. O autor ainda coloca que toda a versão espacial carrega seu 
próprio autoritarismo, oculto na versão orgânica de ambiente habitacional e de comunidade 
com base na vida social. E, em consequência disso, vivemos uma obstrução do livre fluxo da 
imaginação em busca de alternativas. 

Desta forma, nos perguntamos aqui se os novíssimos movimentos sociais urbanos 
podem oferecer utopias para as cidades, a partir do espaço público e da ideia de direito à 
cidade, no intuito de moldar uma sociedade mais democrática através do tempo, e 
desenvolvendo uma “consciência de cidade” (LEFEBVRE, 2016). 

A reflexão crítica sobre nosso imaginário envolve, todavia, tanto enfrentar o utopismo 
como ressuscitá-lo a fim de agir como arquitetos de nosso próprio destino em vez de como 
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“impotentes marionetes dos mundos institucionais e imaginativos que habitamos” (HARVEY, 
2015). 

3. Os novíssimos movimentos sociais e suas principais características 

Os movimentos sociais urbanos se intensificaram pelo globo desde a virada do século 
XX para o século XXI, apresentando como ápice o ano de 2008, marco da crise social-
econômico-financeira mundial. Embora cada um apresente diferentes desfechos, resultantes 
do jogo de forças dos atores envolvidos, estes apresentam questões em comum, revelando 
proximidades nas formas de atuação e valores sociais.  

Tal como elucidado anteriormente, a raiz desses movimentos se encontra 
fundamentalmente nas contradições presentes na atualidade, sobretudo, na ausência de 
democracia, ou na forma atual de democracia sentida nas instituições, incapazes de oferecer 
respostas satisfatórias à sociedade. Estes reivindicam, desta forma, uma democracia pautada 
nos ideais da antiguidade como forma de garantir direitos e dignidade humana; inclusive no 
seu modo de organização, deliberação e tomadas de decisão.  

Esses movimentos possuem características semelhantes às dos novos movimentos 
sociais que ocorreram em torno de 1968, e suas diferenças. Richard Day (2005) sugere a 
alcunha de novíssimos movimentos sociais para designá-los. O autor coloca como 
característica basilar para estes a coexistência dentro dos espaços hegemônicos de 
dominação, que atuam pela margem. O enfrentamento acontece dentro das esferas de poder 
e por meio de leis preexistentes, mas contam com atos de desobediência e com a construção 
política sobre determinado tema. Esses movimentos questionam-se constantemente como 
movimentos e sobre suas ações – a princípio, a ideia de processo envolve toda a sua 
essência. A forma de atuação dos novíssimos movimentos sociais apresenta uma prática de 
luta e de crítica existente entre os anarquistas, que, embora defendam a implosão do sistema 
hegemônico por meio da ação direta, abrem-se para a pluralidade de ideias e maneiras de se 
expressar.  

A convivência, o compartilhamento de experiências entre os movimentos e coletivos 
urbanos e as estruturas tradicionais de movimentos, partidos e sindicatos são imperativos 
para esse processo. 

Os novíssimos movimentos sociais possuem em sua composição uma nova geração 
de manifestantes, predominantemente de classe média, mesmo que se estendendo a todos 
os estratos da sociedade. O protagonismo feminino também é um diferencial. Conhecidos 
como geração y – nascidos na década de 1980 até meados da década de 1990 – e geração 
z – nascidos a partir da década de 1990 -, vivenciaram período de relativa estabilidade 
econômica e social. Essa nova geração apresenta características comportamentais que se 
refletem na sua forma de organização, sinalizando uma mudança cultural. 

A autonomia é fundamental para que esses movimentos aconteçam, mesmo através 
de ações coletivas. Se, por um lado, esta condição viabiliza a formação de redes e a 
proximidade de diversos movimentos e coletivos, visto que um ativista pode participar de 
diversos deles, de diferentes causas e ações; por outro, tendem a ser efêmeros, apresentando 
vínculos individuais “líquidos”, comparados com os movimentos sociais tradicionais, 
dificilmente estabelecendo uma identidade coletiva.  

A estrutura organizacional em rede defendida pelos novíssimos movimentos propõe 
espaços de atuação autônomos, livre de hierarquias, definidos pelo comportamento de cada 
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“impotentes marionetes dos mundos institucionais e imaginativos que habitamos” (HARVEY, 
2015). 

3. Os novíssimos movimentos sociais e suas principais características 

Os movimentos sociais urbanos se intensificaram pelo globo desde a virada do século 
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proximidades nas formas de atuação e valores sociais.  

Tal como elucidado anteriormente, a raiz desses movimentos se encontra 
fundamentalmente nas contradições presentes na atualidade, sobretudo, na ausência de 
democracia, ou na forma atual de democracia sentida nas instituições, incapazes de oferecer 
respostas satisfatórias à sociedade. Estes reivindicam, desta forma, uma democracia pautada 
nos ideais da antiguidade como forma de garantir direitos e dignidade humana; inclusive no 
seu modo de organização, deliberação e tomadas de decisão.  

Esses movimentos possuem características semelhantes às dos novos movimentos 
sociais que ocorreram em torno de 1968, e suas diferenças. Richard Day (2005) sugere a 
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dominação, que atuam pela margem. O enfrentamento acontece dentro das esferas de poder 
e por meio de leis preexistentes, mas contam com atos de desobediência e com a construção 
política sobre determinado tema. Esses movimentos questionam-se constantemente como 
movimentos e sobre suas ações – a princípio, a ideia de processo envolve toda a sua 
essência. A forma de atuação dos novíssimos movimentos sociais apresenta uma prática de 
luta e de crítica existente entre os anarquistas, que, embora defendam a implosão do sistema 
hegemônico por meio da ação direta, abrem-se para a pluralidade de ideias e maneiras de se 
expressar.  

A convivência, o compartilhamento de experiências entre os movimentos e coletivos 
urbanos e as estruturas tradicionais de movimentos, partidos e sindicatos são imperativos 
para esse processo. 

Os novíssimos movimentos sociais possuem em sua composição uma nova geração 
de manifestantes, predominantemente de classe média, mesmo que se estendendo a todos 
os estratos da sociedade. O protagonismo feminino também é um diferencial. Conhecidos 
como geração y – nascidos na década de 1980 até meados da década de 1990 – e geração 
z – nascidos a partir da década de 1990 -, vivenciaram período de relativa estabilidade 
econômica e social. Essa nova geração apresenta características comportamentais que se 
refletem na sua forma de organização, sinalizando uma mudança cultural. 

A autonomia é fundamental para que esses movimentos aconteçam, mesmo através 
de ações coletivas. Se, por um lado, esta condição viabiliza a formação de redes e a 
proximidade de diversos movimentos e coletivos, visto que um ativista pode participar de 
diversos deles, de diferentes causas e ações; por outro, tendem a ser efêmeros, apresentando 
vínculos individuais “líquidos”, comparados com os movimentos sociais tradicionais, 
dificilmente estabelecendo uma identidade coletiva.  

A estrutura organizacional em rede defendida pelos novíssimos movimentos propõe 
espaços de atuação autônomos, livre de hierarquias, definidos pelo comportamento de cada 
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cidadão, mesmo que, na prática, surjam formas de dominação em maior ou menor grau. A 
revolução da tecnologia da informação e comunicação na era digital trouxe maior liberdade a 
essas novas formas organizacionais, através das interações on-line e on-time, alterando a 
relação de tempo e distância entre as pessoas e garantindo a autonomia de seus partícipes 
por meio de adesões individuais, tornando-os efêmeros.  

As redes sociais definem um outro tipo de vínculo associativo. Não se trata de uma 
novidade qualquer. Os vínculos são individuais e não armados a partir de uma identidade 
coletiva. O que ocorre é uma adesão momentânea. O que faz das mobilizações algo muito 
mais efêmero do que um movimento social [...] se não há garantia de autonomia (a palavra 
central para compreendermos as mobilizações sociais de tipo novo) não há engajamento 
nenhum (RICCI, 2012).  

4. Os novíssimos movimentos sociais e o direito à cidade 

Existe uma vertente dos novíssimos movimentos sociais que enraíza a sua luta na 
crítica à condição urbana, e busca o uso legítimo dos espaços públicos, de acordo com as 
suas possibilidades de troca, interação e convívio. Além de Lefebvre, autor revisitado ao situar 
o direito à cidade como condição de um humanismo e democracia renovados, outros autores 
das décadas de 1950 – 1960 tornaram-se referência para esses ativistas urbanos.  

As experiências no cotidiano são referendadas pelo situacionista Guy Debord, crítico 
da cidade industrial, que procurava criar situações por meio da psicogeografia ou da deriva. 
Enquanto a psicogeografia propõe possíveis correspondências entre o estado de espírito e o 
espaço urbano; a deriva procura, através do vaguear, criar experiências no cotidiano. A busca 
da identidade e da autonomia para essa nova geração pode ser percebida nos espaços 
públicos por esse viés.  

Michael Hardte Antonio Negri (2009) desenvolvem o conceito do comum, entendido a 
partir de um princípio político de construção coletiva do espaço. O termo foi posteriormente 
resgatado pelos filósofos Pierre Dardot e Christian Laval (2014), que a partir da observação 
dos movimentos e lutas sociais urbanas que surgiram na virada deste século, distinguem os 
termos comum (singular) e comuns (plural). Enquanto os comuns se referem aos objetos de 
natureza coletiva aos quais os indivíduos se responsabilizam, o comum se refere ao princípio 
que leva à ação de produzir esses espaços.  

O espaço público é, desta forma, entendido pelos coletivos urbanos como espaço 
público comum quando apropriado pela população por meio da ação política. A participação 
e a experiência são fundamentais para os ativistas urbanos, que, de forma horizontal e 
coletiva, manifestam uma nova cultura de concepção das cidades.  

Dentro desse contexto, e compartilhando a ideia de transformação do espaço público 
pelo processo participativo e pelo seu uso cotidiano, contrapondo-se aos processos decisórios 
definidos pelo poder público e pelas instituições privadas, seguidos de interesses financeiros; 
diversas denominações de urbanismo surgiram desde o início deste século. As intervenções 
protagonizadas pelos novíssimos atores são em sua maioria efêmeras e de baixo custo, 
destinadas, quiçá, a catalisar mudanças a longo prazo.  

O urbanismo tático, por exemplo, opõe-se à ideia de estratégia, entendida como 
postulado de poder, e leva em consideração as táticas urbanas, capazes de realizar um 
agrupamento de forma ágil para responder a alguma necessidade que se evidencie no 
espaço; como descreve Michel de Certeau (2014). O urbanismo DIY (Do It Yourself – Faça 
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você mesmo) se embasa na cultura maker, que incentiva as pessoas a explorar a sua 
criatividade e a desenvolver soluções para diversas áreas, como a ciência, a música, o design, 
a tecnologia, dentre outras. O urbanismo DIY possui o seu viés coletivo, o urbanismo DWO 
(Do With Others–Faça com outros). O urbanismo bottomup (de baixo para cima), por sua vez, 
contrapõe-se ao urbanismo top down (de cima para baixo), no intuito de desenvolver ações 
mais democráticas e transparentes (SOBRAL RODRIGUES, 2018).  

O advento das novas tecnologias de informação e comunicação também impactam na 
atuação e desdobramentos dos movimentos sociais e coletivos urbanos que atuam no espaço 
público.  

O movimento de cultura livre, por exemplo, problematiza como a liberdade material do 
conhecimento toma resistência e é moldada por uma experiência particular na esfera pública. 
A cidade aqui é encarada como um software livre de aprendizados; resultando de um processo 
de flexibilização da propriedade intelectual de um produto, e possibilitando novas formas de 
geração de valor. O projeto La Galeria de Magdalena2 em Madrid, Espanha, fundamenta-se 
nessas questões. Seus ativistas doaram kits em exibição na rua, voltados para a crítica sobre 
os espaços públicos abandonados da cidade, intitulados presentes urbanos, para a população 
interagir, como forma de construção cultural. O movimento possui suas raízes e é moldado 
pela condição urbana. Atua ainda em ocupações, em assembleias de bairro, em escolas de 
arquitetura, em encontros com a municipalidade local e em laboratórios hacker; e se esforçam 
para democratizar o acesso a modelos para qualquer um que queira ler e elaborar sua 
pesquisa com base em material já desenvolvido.  

Outra experiência que atua nesse sentido é o Inteligencias Colectivas3; iniciativa que 
surgiu também na Espanha (2007) e opera em diversas partes do globo, utilizando o software 
livre para promover conhecimento técnico, inclusivo e público voltado para o design. A rede 
disponibiliza em uma plataforma on-line gratuitamente um leque de técnicas construtivas em 
diferentes estágios de industrialização. Por meio da criatividade popular e de diferentes 
culturas de valores, desenvolve uma variedade de produtos, aproximando diversos coletivos 
e pessoas.  

Os modelos de urbanismo participativos colaborativos surgidos no início deste século, 
considerados até então somente em pequena escala, também ganhou amplitude com o 
desenvolvimento crescente das tecnologias de informação e comunicação. O urbanismo 2.0 
se fundamenta na ação cidadã para a formação de uma base de dados aberta e colaborativa, 
em oposição ao convencional urbanismo 1.0, que se propõe a construir centros urbanos vitais, 
mas de acordo com uma gestão centralizada. Ferramentas fundamentadas em sistemas de 
informação geográfica são utilizadas para a integração e análise dos dados. Estas são 
baseadas em modelos de simulação parecidos com aqueles utilizados em videogames, como 
é o caso do SimCity™, que complementa ou simula a dinâmica socioeconômica urbana 
utilizando-se de algoritmos matemáticos. De acordo com Freire (2006), existe ainda um 
problema nesse tipo de análise, pois esta depende de uma estrutura de códigos inicial que 
influencia nos resultados obtidos.  

                                                
2 Disponível em: https://lagaleriademagdalena.wordpress.com/. Acesso em: 25 ago. 2019 
3 Disponível em: http://www.inteligenciascolectivas.org/. Acesso em: 25 ago. 2019 
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(Do With Others–Faça com outros). O urbanismo bottomup (de baixo para cima), por sua vez, 
contrapõe-se ao urbanismo top down (de cima para baixo), no intuito de desenvolver ações 
mais democráticas e transparentes (SOBRAL RODRIGUES, 2018).  

O advento das novas tecnologias de informação e comunicação também impactam na 
atuação e desdobramentos dos movimentos sociais e coletivos urbanos que atuam no espaço 
público.  

O movimento de cultura livre, por exemplo, problematiza como a liberdade material do 
conhecimento toma resistência e é moldada por uma experiência particular na esfera pública. 
A cidade aqui é encarada como um software livre de aprendizados; resultando de um processo 
de flexibilização da propriedade intelectual de um produto, e possibilitando novas formas de 
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nessas questões. Seus ativistas doaram kits em exibição na rua, voltados para a crítica sobre 
os espaços públicos abandonados da cidade, intitulados presentes urbanos, para a população 
interagir, como forma de construção cultural. O movimento possui suas raízes e é moldado 
pela condição urbana. Atua ainda em ocupações, em assembleias de bairro, em escolas de 
arquitetura, em encontros com a municipalidade local e em laboratórios hacker; e se esforçam 
para democratizar o acesso a modelos para qualquer um que queira ler e elaborar sua 
pesquisa com base em material já desenvolvido.  

Outra experiência que atua nesse sentido é o Inteligencias Colectivas3; iniciativa que 
surgiu também na Espanha (2007) e opera em diversas partes do globo, utilizando o software 
livre para promover conhecimento técnico, inclusivo e público voltado para o design. A rede 
disponibiliza em uma plataforma on-line gratuitamente um leque de técnicas construtivas em 
diferentes estágios de industrialização. Por meio da criatividade popular e de diferentes 
culturas de valores, desenvolve uma variedade de produtos, aproximando diversos coletivos 
e pessoas.  

Os modelos de urbanismo participativos colaborativos surgidos no início deste século, 
considerados até então somente em pequena escala, também ganhou amplitude com o 
desenvolvimento crescente das tecnologias de informação e comunicação. O urbanismo 2.0 
se fundamenta na ação cidadã para a formação de uma base de dados aberta e colaborativa, 
em oposição ao convencional urbanismo 1.0, que se propõe a construir centros urbanos vitais, 
mas de acordo com uma gestão centralizada. Ferramentas fundamentadas em sistemas de 
informação geográfica são utilizadas para a integração e análise dos dados. Estas são 
baseadas em modelos de simulação parecidos com aqueles utilizados em videogames, como 
é o caso do SimCity™, que complementa ou simula a dinâmica socioeconômica urbana 
utilizando-se de algoritmos matemáticos. De acordo com Freire (2006), existe ainda um 
problema nesse tipo de análise, pois esta depende de uma estrutura de códigos inicial que 
influencia nos resultados obtidos.  

                                                
2 Disponível em: https://lagaleriademagdalena.wordpress.com/. Acesso em: 25 ago. 2019 
3 Disponível em: http://www.inteligenciascolectivas.org/. Acesso em: 25 ago. 2019 
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Esse modelo de planejamento urbano é baseado no livre mercado – ele não procura 
modificar o sistema dominante, mas se adaptar a ele por meio de outras regras, visando uma 
gestão mais participativa e democrática, de modo transdisciplinar, permeando as escalas 
global e local. A iniciativa privada, por sua vez, desenvolveria protótipos utilizando-se de 
tecnologias leves, baratas e eficazes.  

O espaço público é fundamental para esse modelo de planejamento, entendido como 
o lugar onde as interações sociais se configuram. As redes físicas (transporte) e virtuais 
(telecomunicação) precisariam garantir os fluxos de pessoas, de informação e financeiros.  

5. Três coletivos urbanos na cidade de São Paulo e o direito à cidade 

O século XXI inaugurou no Brasil um novo ciclo econômico dentro de uma política 
desenvolvimentista (governos Lula e Dilma) que trouxe maior geração de empregos e a 
inclusão da classe trabalhadora pelo consumo, configurando uma situação distinta do quadro 
internacional, que já discutia o declínio econômico e o desemprego a partir da crise financeira 
de 2008. Porém, da mesma forma, diversas manifestações urbanas surgem no período, 
reivindicando melhoria da qualidade de vida urbana, das escolas públicas; direitos civis, como 
o direito à igualdade de gênero e de diversidade sexual, o direito ao aborto e às drogas lícitas. 
Esses novíssimos atores passaram a se apropriar de espaços públicos das cidades e a 
mobilizar-se para ocupar prédios abandonados para fins de moradia e cultura. O país entra 
para a história dos movimentos sociais globais no século XXI, a partir das Jornadas de Junho 
de 2013, que teve como mote o aumento das tarifas de ônibus, em manifestação organizada 
pelo MPL – SP (Movimento Passe Livre – São Paulo). As manifestações evidenciaram um 
público distante da militância política partidária tradicional (consolidada no período de 
redemocratização brasileira), e trouxeram dados concretos para o sistema político. No 
entanto, não chegaram a compor um grande movimento, e sim uma extensa rede, formada 
por esses novos atores e estruturas tradicionais, criando coexistências importantes e o 
alargamento dos espaços públicos/políticos. 

Dentro dessa conjuntura, os movimentos pelo direito à cidade se multiplicaram na 
virada do século, ocupando as praças, os edifícios, as instituições e as redes sociais. Essa 
prática resulta na intervenção dos processos de construção das cidades e na construção de 
diferentes perspectivas sobre o espaço público, transformando a vida cotidiana e criando uma 
nova cultura urbana. Como exemplo, podemos citar o movimento Fica Ficus4 e a Praia da 
Estação5 em Belo Horizonte, a Frente Cocó6 em Fortaleza, e os movimentos Ocupe Estelita7 
e Manguelita8 em Recife.  

Uma pluralidade de coletivos urbanos também surgiu no país desde a virada deste 
século, ocupando espaços majoritariamente abandonados e deteriorados pela sua condição 
histórica, e buscando o uso legítimo do espaço público, por meio de suas possibilidades de 
                                                
4 Disponível em: https://www.facebook.com/ficaficus/. Acesso em 02 set. 2019 
5 Disponível em: https://www.facebook.com/praiadaestacaobh e 
https://pracalivrebh.wordpress.com/category/praia-da-estacao/. Acesso em 02 set. 2019 
6 Disponível em: https://www.facebook.com/FrenteCoco/. Acesso em 02 set. 2019 
7 Disponível em: https://www.facebook.com/MovimentoOcupeEstelita/. Acesso em 02 set. 2019 
8 Disponível em: https://www.facebook.com/Manguelita/. Acesso em 02 set. 2019 
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troca, interação e convívio. Os coletivos ou movimentos urbanos possuem direcionamentos 
em comum, como a ideia de atuar na prática, com vistas a construção de uma sociedade mais 
democrática, no entanto, apresentam diversas utopias dentro da concepção de cidades que 
desejam, e formas de atuação distintas. 

Os coletivos urbanos são classificados como de classe média, porém, observamos 
nas periferias um movimento cultural intenso crescer na virada do século. O direito à cidade 
passou a ser determinante nesses espaços.  

O entendimento dessas questões estruturais da sociedade, como as condições de 
desigualdade e a segregação socioespacial ainda impostas aos bairros periféricos, talvez hoje 
seja o principal motivo de luta e resistência nas periferias. Esse fato está relacionado com as 
transformações urbanas e sociais ocorridas nos bairros periféricos nas últimas décadas 
(MORAIS, 2018). 

A luta pelo direito à cidade nos coletivos periféricos abarca questões mais 
generalizadas, como as raciais, de gênero, de oportunidades. Muitos de seus integrantes hoje 
procuram fazer do ativismo o seu trabalho, participando de editais, como o VAI –Valorização 
de iniciativas culturais (2003) e o Programa de Fomento à Periferia (2016), e se aproximando 
do terceiro setor para desenvolver ações; diferentemente dos movimentos periféricos da 
década de 1970, que conciliavam a militância ao trabalho.  

Dito posto, na tentativa de contribuir com elementos que fortaleçam a teoria e a prática 
dos atores que se dedicam à estruturação dessa nova cultura urbana e à produção de nossas 
cidades, serão avaliados neste artigo três coletivos que surgiram na cidade de São Paulo no 
início deste século, e carregam como premissa a luta pelo direito à cidade. As suas 
denominações sugerem proximidades com espaços públicos situados em diferentes 
localizações – importantíssimas para a articulação dos coletivos –, que produzem, e nela são 
produzidas, diferentes experiências. São eles; o A Batata Precisa de Você, o Imargem e o 
Arrua. 

Foram consideradas a atuação destes na esfera pública, suas utopias e redes de 
articulação que estabelecem em seu cotidiano. Os temas abordados foram os seguintes: O 
entendimento de direito à cidade para cada coletivo, os processos de produção do espaço, a 
interação destes com as tecnologias de informação e comunicação, a relação e troca com 
outros coletivos da cidade, com vistas ao fortalecimento de uma rede, a relação com o poder 
público, e, por fim, o entendimento da figura do arquiteto e urbanista na atuação junto com os 
coletivos urbanos.  

6. A Batata Precisa de Você 

O movimento9A Batata Precisa de Você (2014) surgiu quando um grupo de moradores 
e frequentadores da região do Largo da Batata, localizado na zona oeste – porção nobre da 
cidade de São Paulo – começou a ocupar o espaço regularmente, com suas cadeiras de praia, 
guarda-sóis, cangas e almofadas, e a realizar diversas atividades, como debates, jogos de 
rua, sessões de yoga e alongamento, apresentação de filmes e música, dando visibilidade ao 

                                                
9 Em entrevista realizada com Laura Sobral Rodrigues para minha tese de doutorado, uma das idealizadoras do 
movimento, esta conta que o grupo, inicialmente formalizado com dez membros, se denominava mais como 
movimento do que como coletivo, por ser muito orgânico. As pessoas se aproximavam ou se afastavam de acordo 
com a sua disponibilidade e afinidade pessoal (OLIVEIRA, L.P.P., 2019, p.92) 
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troca, interação e convívio. Os coletivos ou movimentos urbanos possuem direcionamentos 
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passou a ser determinante nesses espaços.  

O entendimento dessas questões estruturais da sociedade, como as condições de 
desigualdade e a segregação socioespacial ainda impostas aos bairros periféricos, talvez hoje 
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outros coletivos da cidade, com vistas ao fortalecimento de uma rede, a relação com o poder 
público, e, por fim, o entendimento da figura do arquiteto e urbanista na atuação junto com os 
coletivos urbanos.  

6. A Batata Precisa de Você 

O movimento9A Batata Precisa de Você (2014) surgiu quando um grupo de moradores 
e frequentadores da região do Largo da Batata, localizado na zona oeste – porção nobre da 
cidade de São Paulo – começou a ocupar o espaço regularmente, com suas cadeiras de praia, 
guarda-sóis, cangas e almofadas, e a realizar diversas atividades, como debates, jogos de 
rua, sessões de yoga e alongamento, apresentação de filmes e música, dando visibilidade ao 

                                                
9 Em entrevista realizada com Laura Sobral Rodrigues para minha tese de doutorado, uma das idealizadoras do 
movimento, esta conta que o grupo, inicialmente formalizado com dez membros, se denominava mais como 
movimento do que como coletivo, por ser muito orgânico. As pessoas se aproximavam ou se afastavam de acordo 
com a sua disponibilidade e afinidade pessoal (OLIVEIRA, L.P.P., 2019, p.92) 
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espaço recém aberto, que passou por um longo e insatisfatório processo de intervenções 
urbanas, parte da OUCFL – Operação Urbana Consorciada Faria Lima, apresentando uma 
esplanada árida e pouco convidativa. Esse grupo que se identificava com o local se uniu pelo 
desejo de promover um espaço qualificado para múltiplos usos, de forma participativa.  

7. Coletivo Imargem 

O coletivo Imargem (2006), por sua vez, se organizou inicialmente por meio de um 
projeto idealizado pelo agente marginal Mauro Neri10, contando com o financiamento 
proveniente do Programa de Ação Cultural, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, 
e em um segundo momento foi contemplado pelo programa VAI, da secretaria municipal da 
cultura. A sua denominação, junção das palavras imagem e margem, nos fornece pistas sobre 
a sua localização e meio de atuação, que, através da arte, procura das visibilidade para a 
paisagem da margem da represa Billings, da região do distrito do Grajaú, situado na zona sul 
do município de São Paulo, região que conta dom um dos mais baixos IDHs – Índices de 
Desenvolvimento Humano – da cidade. No projeto inicial, foram abordadas questões como a 
identidade do local, a estética das comunidades da margem, a consciência ambiental, a 
educação e conceitos sobre coletividade, em atividades como oficinas de grafite, construção 
de objetos a partir de materiais descartados nas ruas do bairro e nas margens da represa e 
conversas sobre o meio ambiente. A partir daí, diversos outros projetos continuam sendo 
realizados. A cultura e os movimentos culturais são os grandes transformadores da periferia 
hoje. O grafite, parte da cultura hip hop, é considerado uma arte transgressora e marginal, e 
se insere dentro desse contexto no espaço público, ocupando naturalmente o território.  

8. Coletivo Arrua 

O Arrua (2012) se organizou através de diversas trajetórias pessoais, profissionais e 
de militância, em que um grupo de pessoas com gostos em comum se reuniu. Seus membros 
inicialmente faziam parte de uma juventude tardia, estando na faixa etária dos trinta anos, de 
classe média, residentes no centro da cidade, e que buscam uma nova cultura de vida e de 
relação com o espaço urbano. Se juntaram inicialmente para construir a candidatura de 
Gabriel Medina, uma liderança importante da Democracia Socialista, uma orientação do 
Partido dos Trabalhadores (PT). Esse primeiro núcleo era majoritariamente de classe média, 
da área de Ciências Sociais, formados por antropólogos, jornalistas. Sociólogos, filósofos, e 
trabalharam na Gestão Haddad na Prefeitura de São Paulo (2013-2017). Gabriel Medina foi 
coordenador de Políticas para a Juventude dentro da Secretaria de Direitos Humanos – a 
experiência da gestão foi um catalisador importante dentro do coletivo. As conversas giravam 
em torno de pautas identitárias, a juventude, e novas formas de se fazer política. Inicialmente 
o coletivo elegeu como espaço a Praça Roosevelt11, conhecida hoje por ser um importante e 
                                                
10 Os membros do coletivo se denominam agentes marginais – aqueles que agem na margem e lutam contra o 
isolamento das comunidades na beirada sul de São Paulo. Cf. Coletivo Imargem. Disponível em: 
http://imargem.art.br/. Acesso em: 04 set. 2019. Mauro Sergio Neri é artista visual, grafiteiro responsável pelas 
inscrições recorrentes “ver” e “veracidade” na cidade de São Paulo e suas variações, como “ver lugar”, “reviver”, 
“o que a gente pode ver” (http: //veracidade.art.br/). 
11 Com o intuito de se territorializar, ou seja, de ocupar o espaço, o coletivo elegeu as quintas-feiras para organizar 
a Quinta da resistência, contando com atividades variadas, como discussão de livros e temas políticos recentes e 
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eclético espaço de produção cultural, com público diversificado, abarcando moradores 
residentes mais antigos do bairro, skatistas, moradores de rua, de periferia e de classe média.  
A partir de 2015 o coletivo sentiu a necessidade de se interiorizar e passou a ocupar espaços 
fechados. O coletivo passou a organizar com frequência festas com temas políticos, que 
aconteceram em grande parte no Al Janiah, restaurante comandado por refugiados da Síria e 
da Palestina e também os chamados botequins, em um local na rua Oscar Freire.  

9. O entendimento do conceito de direito à cidade 

Para o entendimento do conceito de direito à cidade – e outras questões – levantadas 
a respeito dos coletivos, foram realizadas entrevistas com seus representantes (OLIVEIRA, 
2019). Estes se colocam de forma autônoma em suas reflexões, não respondendo como um 
todo, conforme se caracterizam os novíssimos movimentos. Porém, as argumentações nos 
direcionam para as particularidades de cada um. Para o movimento A Batata Precisa de Você, 
de acordo com Sobral Fernandes, uma das suas idealizadoras, o conceito de direito à cidade 
vai de encontro com a concepção de Lefebvre (2016) e posteriormente explorado por Harvey 
(2013), de que os cidadãos, de maneira individual ou coletiva, tem o direito de transformar a 
cidade a partir de suas práticas diárias, de seus engajamentos políticos, sociais e econômicos. 
O coletivo Arrua, por sua vez, se organizou a partir dessa mesma ideia (da importância de se 
“territorializar”, de participar de ações e interferir no espaço, como forma de ação política). O 
integrante do Arrua, Rafael Borges Pereira12, coloca que sempre questionou a concepção de 
direito à cidade que vinha sendo utilizada pelos novos coletivos urbanos, visto que carregava 
outro repertório proveniente de sua militância e prática profissional, como arquiteto, membro 
da assessoria técnica Peabiru. Dessa forma, questões sobre a reforma urbana, a produção 
do espaço e a luta por direitos da população historicamente excluída da sociedade 
começaram a ser debatidas, deixando o entendimento do conceito em aberto dentro do 
coletivo. Rafael ainda coloca que, a partir da experiência vivenciada pelo grupo, entende o 
direito à cidade de forma menos material como outrora, e que a resposta do conceito poderia 
estar na ideia de uma “interseccionalidade” urbana, isto é, na sobreposição de diversas 
camadas que trouxessem temas relacionados a identidades sociais, sistemas de opressão e 
discriminação, relacionadas com o espaço urbano. Para o coletivo Imargem, o direito à cidade 
parte de sua localização periférica; e diz respeito ao direito de acessar a cidade e fazer parte 
dela como um todo, diminuindo as fronteiras, os muros historicamente impostos pela 
sociedade. Para o Imargem, a periferia se encontra no centro de suas ações, e a partir daí, 
seus integrantes procuram acessar o restante da cidade, alterando a percepção da lógica de 
produção do espaço.  

10. Os processos de produção do espaço 

Cada coletivo possui diferentes utopiase entendimentos sobre a cidade e seus 
espaços públicos. A questão do processo é fundamental para as suas ações, e depende da 
realidade de cada um e dos arranjos criados pelas pessoas que os compõe. O A Batata 
                                                
apresentações musicais. As ações tinham uma dimensão mais ideológica e procuravam reconhecer o espaço 
público e as tensões que ocorriam por lá. 
12 Em entrevista concedida para a tese de doutorado da autora. Cf. OLIVEIRA, 2019. 
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apresentações musicais. As ações tinham uma dimensão mais ideológica e procuravam reconhecer o espaço 
público e as tensões que ocorriam por lá. 
12 Em entrevista concedida para a tese de doutorado da autora. Cf. OLIVEIRA, 2019. 
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Precisa de Você parte de um espaço específico da cidade, e suas ações são fundamentadas 
no urbanismo tático. O desejo do coletivo é o de tornar o Largo da Batata um laboratório 
público de experimentações a céu aberto, que desenvolva soluções de baixo custo, por meio 
de improvisos e gambiarras, que ainda possam catalisar mudanças a médio e longo prazo. 
OArrua se organizou dentro de um viés mais ideológico, procurando reconhecer o espaço 
público por meio das tensões e disputas que ali ocorrem. Segundo Rafael, o Arrua não se 
definiu dentro de um processo específico ao desejar reinventar o espaço público de forma 
mais democrática, e hoje se encontra em uma situação híbrida, entre um movimento de 
massa, a exemplo do Levante Popular da Juventude, e um thinktank, de ideias e reflexões. 
Já o coletivo Imargem se constrói a partir da arte urbana. O grafite, instrumento de expressão 
e troca com a cidade, é utilizado pelos agentes marginais, e se insere na cultura hip hop, uma 
fonte de manifestação cultural hoje na periferia. Dessa forma, além do ato de grafitar os muros 
da cidade, acessando diversas localidades, entendido como político, transgressor ou 
marginal, o coletivo direciona o olhar dos cidadãos para a sua história, que é produzida, e às 
vezes se apaga, por meio de percursos organizados pela cidade, feitos de ônibus ou ainda de 
bicicleta. A história do grafite e sua relação com os espaços da cidade é contada por meio de 
reflexões e relações políticas, do meio ambiente e do direito à cidade.  

11. As tecnologias de informação e comunicação  

As redes virtuais de informação e comunicação podem ser consideradas mais do que 
um instrumento, elas constituem um novo espaço de interação, além do espaço físico, para 
as interações humanas. O sociólogo Castells (2013), ao falar sobre a atuação dos movimentos 
sociais na esfera pública, classifica esses espaços como híbridos –que abarcam tanto o 
espaço físico como o virtual. Dentro dos coletivos estudados, apesar de todos interagirem as 
redes virtuais, percebemos um contraste na forma de utilização entre o movimento cultural 
periférico e os movimentos centrais de classe média. Enquanto o Imargem utiliza a internet 
para a publicação de ações realizadas e textos produzidos, utilizando-se principalmente de 
blogs, além do Facebook, atribuição da web 1.0, o A Batata Precisa de Você e o Arrua utilizam 
a ferramenta para discussões e organização de agendas, dessa forma, fortalecendo e 
aumentando a adesão dos partícipes. Essa interação on-line e on-time se remete à web 2.0. 
O coletivo Arrua ainda utiliza a rede para a tomada de decisões dentro do coletivo, 
principalmente por meio do WhatsApp, já o A Batata Precisa de você optou por tomar decisões 
de forma presencial.  

12. A relação com outros coletivos da cidade  

Essa avaliação foi realizada no intuito de compreender se existe o fortalecimento de 
uma rede entre os coletivos dentro da cidade e às vezes fora dela. O Imargem mostra esse 
aspecto mais consolidado, interagindo principalmente com outros movimentos da periferia, de 
outras regiões, e ainda com movimentos centrais. Mariana Belmont13 coloca que a questão 
da multidisciplinaridade abraçada pelo coletivo fortaleceu os contatos e as articulações 
políticas fortalecendo essas relações, consolidando o sentido de coletividade entre os 
movimentos e coletivos. A Batata Precisa de Você, por sua vez, se aproximou dos coletivos 
                                                
13 Ibidem. 
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que buscavam desenvolver atividades no Largo da Batata, acolhendo e dando o suporte 
necessário. Atividades com outros coletivos fora do espaço também aconteceram. Laura 
Sobral14 coloca que estas vieram da conjuntura, do surgimento de diversos movimentos e 
coletivos no período que buscavam diálogo. Contudo, sempre houve muita fragmentação 
entre as ideias dos coletivos e críticas em relação a crenças e modos de agir do movimento. 
Já o Arrua, devido principalmente à atuação de diversos membros do coletivo na gestão 
Haddad, houve bastante aproximação com outros movimentos de diversos espaços da 
cidade, como grupos de periferia e de carnaval que surgiam; no entanto, próprio processo de 
definição do grupo enquanto coletivo, ainda em aberto, restringiu essas aproximações. 

13. A relação com o poder público 

A relação com o poder público é imperativa para os três coletivos; mesmo que estes 
acreditem em outras formas de atuação e participação política, eles coexistem com o sistema 
de poder dominante. O A Batata Precisa de Você desenvolveu atividades de forma mais 
organizada ao ser selecionado para o edital Redes e Ruas, que apresenta como finalidade 
fomentar projetos de inclusão, cidadania e cultura digital a serem desenvolvidos no município, 
uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo. Posteriormente, e fundamentados nas experiências 
adquiridas, seus principais membros decidiram constituir uma associação denominada A 
Cidade Precisa de Você, no intuito de ampliar a sua participação dentro das políticas públicas 
e ainda com outras instituições, bem como ampliar o espaço de atuação na cidade por meio 
de intervenções pontuais. O Arrua e o Imargem já iniciam a sua organização por meio do 
poder público: O Arrua, por sua vez, nasceu de uma relação direta com a gestão municipal, 
fato que contribuiu para a formação e o direcionamento do grupo. Já o Imargem surgiu de um 
edital de prefeitura, e a partir daí conquistaram outros editais. Seus membros têm a prática de 
participar de audiências públicas, e tem como foco a questão ambiental, voltada para as 
margens da cidade. Para o Imargem, a participação dentro das políticas públicas é de suma 
importância.  

14. O entendimento da figura do arquiteto e urbanista na atuação junto com os coletivos 
urbanos 

Quanto a atuação do arquiteto e urbanista diante desses movimentos, existe o 
entendimento entre os grupos analisados de que esta é significativa, e deve ser desenvolvida 
de forma coletiva, sem autoritarismos. O coletivo periférico Imargem não possui esse 
profissional entre seus membros, porém, junto com outros coletivos, teve experiência de 
trabalhos em conjunto. Laura Sobral Rodrigues, arquiteta e integrante do A Batata Precisa de 
Você enfatiza a importância da ação política deste profissional, dentro de um papel de 
mediador no processo de decisão sobre a cidade, e sugere o urbanismo tático como uma das 
metodologias possíveis de serem utilizadas na construção de cidades mais democráticas. 
Rafael Borges Pereira, arquiteto do Arrua, entende o papel desse profissional para além da 
sua contribuição como técnico; mas como um facilitador ou tradutor dentro da construção do 
espaço público e privado também, trazendo um pouco do seu repertório da experiência na 
assessoria técnica Peabiru. O arquiteto levanta ainda que, dentro da assessoria, foi levantada 
                                                
14 Ibidem. 
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14 Ibidem. 
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a questão de se dar mais atenção para o espaço público como uma forma de construção 
política junto a sociedade, e de ampliar o sentido de coletividade na produção do espaço. 

15. Considerações finais 

As cidades, desde a revolução industrial, e cada vez mais, encontram-se atreladas ao 
capital, que determina a forma de seus espaços, bem como a nossa compreensão deles e 
experiências sobre eles. As cidades, e especialmente seus espaços públicos, vêm ganhando 
o protagonismo, diante dos inúmeros problemas que apresentam, calcados em enorme 
desigualdade territorial. Diante desse contexto, estamos vivenciando um período de 
construção de diversas utopias por meio da atuação de novíssimos movimentos sociais. Essa 
prática experimentada por ativistas urbanos tem caráter de processo, não apresentando forma 
definida para as cidades, mas que sugere continuidade.  

A atuação desses novíssimos atores dentro dos coletivos urbanos aponta para uma 
nova cultura cívica, e reivindicam o direito à cidade através da participação e renovação de 
seus espaços públicos. Os espaços das cidades, ao serem produzidos pelo trabalho humano, 
possuem a especificidade de se transformar na medida em que a sociedade se transforma, 
daí a pertinência de se resgatar valores dentro dessa nova cultura urbana para a sua 
construção. Os pontos levantados neste trabalho procuram evidenciar essas experiências 
para a prática e a teoria da arquitetura bem como de qualquer outra profissão e ainda para os 
movimentos sociais, no intuito de que estes possam contribuir para novas construções, 
alimentadas de esperança transformadora.  
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Eixo D: O reconhecimento, análise e debate em torno de conflitos urbanos e novas formas de viver. 

Resumen: Amenazados por un proyecto urbano cuya implementación requeriría el traslado de personas 
a un complejo de viviendas a 7 km de la localidad, los residentes de la Zona Especial de Interés Social 
(ZEIS) Caranguejo Tabaires, ubicada en el oeste de Recife - PE, se organizaron en la lucha por garantizar 
el derecho a permanecer en el barrio de Ilha do Retiro, al borde del Río Capibaribe, articulándose en una 
red con colectivos locales que actúan de acuerdo con las directrices del derecho a la vivienda. Este artículo 
tiene como objetivo informar y analizar, a la luz de la experiencia empírica y desde la perspectiva de los 
servicios de asesoramiento técnico popular (legal y arquitectónico y urbanismo), el proceso de 
estructuración y actuación del movimiento Crab Tabaiares Resiste en la defensa de su territorio. 

Palabras clave: Caranguejo Tabaiares | ZEIS | Asesoramiento Técnico Popular | Conflictos Urbanos 

 

Resumo: Ameaçados por um projeto urbano cuja implementação demandaria a relocação de pessoas 
para um conjunto habitacional a 7km da localidade, os moradores da Zona Especial de Interesse Social 
(ZEIS) Caranguejo Tabaires, situada na zona oeste da cidade do Recife - PE, se organizaram na luta pela 
garantia do direito à permanência no bairro da Ilha do Retiro, na beira do Rio Capibaribe, articulando-se 
em rede junto a coletivos locais atuantes nas pautas do direito à cidade a moradia. O presente artigo visa 
relatar e analisar, a luz da experiência empírica e sob a ótica das assessorias técnicas populares (jurídica 
e de arquitetura e urbanismo), o processo de estruturação e atuação do movimento Caranguejo Tabaiares 
Resiste na defesa de seu território. 

Palavras-Chave: Caranguejo Tabaiares | ZEIS; Assessoria Técnica Popular | Conflito Urbano | Território 
Usado | Resistências biopotentes 

 

Abstract: Threatened by an urban project whose implementation would require the relocation of people 
to a housing complex 7km from the locality, residents of the Special Zone of Social Interest (ZEIS) 
Caranguejo Tabaires, located in the west of Recife - PE, organized 



598

themselves to fight to guarantee the right to stay in the neighborhood of Ilha do Retiro, on the edge of 
the Capibaribe River, by articulating in a network with local collectives that are acting in the guidelines 
of the right to housing. This article aims to report and analyze, in the light of the empirical experience 
and from the perspective of popular technical advisory services (legal and architectural and urbanism), 
the structuring process and performance of the movement Crab Tabaiares Resists in the defense of its 
territory. 

Keywords: Caranguejo Tabaiares | ZEIS | Techinical Advisory | Urban Conflict 
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“A Defesa do Território, Entre Imposições e Resistências: A Experiência do 
Movimento Caranguejo Tabaiares Resiste” 

Luan Silva MELO, Manoela Guedes F. JORDÃO de Vasconcelos, Maria Socorro 
Liberal PEIXOTO e Wallace Rodrigues dos S. SILVA. 

Introdução 

As motivações para o desenvolvimento deste escrito, surgem de questões empíricas 
que se apresentaram a partir da relação entre o Centro Popular de Direitos Humanos (CPDH) 
e da Cooperativa Arquitetura Urbanismo e Sociedade (CAUS), enquanto assessoria técnica 
popular, no campo da produção do espaço, ao movimento Caranguejo Tabaiares Resiste 
(MCTR). E objetiva analisar o processo de resistência, junto à comunidade, frente a um 
conflito urbano detalhado a seguir, com a proposta metodológica de refletir sobre os limites e 
possibilidades na defesa desse território usado1, diante das imposições do poder 1 público 
municipal, a partir da narração cronológica dos fatos, após um ano da instauração do conflito. 

Caranguejo Tabaiares, o território em tela — situa-se entre os bairros da Ilha do Retiro 
e Afogados, no Recife, e possui cerca de 1.866 habitantes, com uma área de 8,31ha contando 
com uma densidade populacional de 220,33 hab/ha (RECIFE, 2014) — atualmente, tem 
passado por um processo truculento de violação de direitos, num conflito fundiário, entre os 
moradores da comunidade e a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), que age como 
operadora deste sistema de violações ao não garantir alternativa habitacional que 
salvaguarde a relação dos moradores com o lugar, num contexto onde a PCR tenta 
implementar as obras de requalificação do canal do Prado, no trecho compreendido entre a 
Estrada dos Remédios e a foz na ilha do Zeca, onde está prevista a remoção de mais de 70 
famílias para dar lugar à abertura de avenidas onde hoje situa-se a Vila Canal. (IMAGEM 01). 

Imagem 01 - Espacialização das zonas de remoções.  

 
Fonte: Base Google Earth. Elaboração: Cooperativa Arquitetura, Urbanismo e Sociedade, 2018. 

Para iniciar, é preciso contextualizar os condicionantes estruturais, das questões 

                                                
1 Para Milton Santos, não é o território em si a categoria de análise social, mas, o território usado (SANTOS, 1994), 
então, o território usado seria ao mesmo tempo material e social, formado por uma relação, junto ao espaço 
geográfico. Sendo assim, o território-forma seria o espaço material e já o território usado seria uma mescla do 
espaço material e do espaço social. 
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que permeiam um país de crescimento vertiginoso e recente da população urbana, onde 
somente nos anos de 1970 a porcentagem de pessoas morando nas cidades ultrapassou 
a de pessoas vivendo no campo2 — depois de um passado rural, marcado por um regime 
colonial baseado no tripé monocultura, concentração de terras e trabalho com mão de obra 
escravizada, que deixou como herança profundas desigualdades sociais. Logo, a questão 
habitacional têm sido um problema basilar no desenvolvimento urbano das cidades 
brasileiras; e no Recife não tem sido diferente. 

Na falta de acesso à terra urbanizada, as camadas mais vulnerabilizadas da 
sociedade deram a si mesmas alternativas habitacionais ocupando os altos e os alagados, 
ou seja, as terras de maior risco ambiental e menor valor econômico, às margens sociais  
de uma planície estuário, coroada por morros. Na metrópole nordestina, várias famílias 
pobres, diante das condições naturais do delta do Rio Capibaribe e suas sub-bacias, 
construíram assentamentos populares como quem constrói possibilidades, engendrando o 
solo com as próprias mãos, garantindo um direito que hoje alcançou status constitucional, 
o direito à moradia. 
Esta é a história de várias favelas na cidade do Recife, e aqui vamos tratar do direito e da 
defesa desses territórios usados, por meio da experiência da comunidade Caranguejo 
Tabaiares, frente às investidas de um modo de produção de vida neoliberal3, que 
desconsidera as particularidades desses lugares em prol de uma homogeneização da 
paisagem, pensando o urbano não pelo seu valor de uso mas sim por um valor de troca4, 
resultando em processos de expulsão dessas comunidades localizadas em áreas de 
interesse das elites locais, por meio das mais diversas estratégias. 

1. Da instauração do conflito: 
O projeto de urbanização das margens do canal do Prado é uma fragmentação do 

projeto Capibaribe Melhor5 e a princípio, estava condicionado a um plano urbanístico mais 

                                                
2 IBGE apud MILANO, 2013, p.27-28. 

3 Os escritos de Dardot e Laval, fazem um compilado acerca do neoliberalismo indicando, que não se trata apenas 
de um desdobramento do liberalismo clássico do século XVIII, apesar de não ser uma ruptura radical com o mesmo, 
além de indicar suas contradições e correntes internas, apontando a transição de um simples sistema econômico 
para um “sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo inteiro, estendendo a lógica do capital a todas 
as relações sociais e a todas as esferas da vida” (Dardot; Laval, 2016, p. 7). 

4 “A cidade e a realidade urbana dependem do valor de uso. O valor de troca e a generalização da mercadoria 
pela industrialização tendem a destruir, ao subordiná-las a si, a cidade e a realidade urbana, refúgios do valor de 
uso, embriões de uma virtual predominância e de uma revalorização do uso. No sistema urbano que procuram 
analisar se exerce a ação desses conflitos específicos: entre valor de uso e valor de troca, entre a mobilização da 
riqueza (em dinheiro, em papel) e o investimento improdutivo na cidade, entre a acumulação do capital e sua 
dilapidação nas festas, entre a extensão do território dominado e as exigências de uma organização severa desse 
território em torno da cidade dominadora. Esta última se protege contra qualquer eventualidade através da 
organização corporativa que paralisa as iniciativas do capitalismo bancário comercial”. (Lefebvre, 2001, p. 14). 

5 Em documento elaborado no âmbito da Prefeitura do Recife, o Projeto Capibaribe Melhor “tem como objetivo 
geral apresentar condições para a dinamização urbana e socioeconômica dos habitantes do trecho da bacia do rio 
Capibaribe, situado à jusante da BR-101 até a Avenida Agamenon Magalhães”. São previstas ações para a criação 
e recuperação de infraestruturas de lazer, saneamento, macrodrenagem e mobilidade, além de ações territoriais 
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amplo para a urbanização da comunidade, elaborado em 2008 pela Autarquia de 
Saneamento do Recife (SANEAR), tendo um financiamento do Banco Mundial, envolvendo 
recursos da ordem de 46,8 milhões de dólares, para intervenções em 11 canais ao longo 
da bacia do rio. 

Por um conjunto de fatores, a prefeitura do Recife não conseguiu executar o 
conjunto de obras no prazo contratado, o que acarretou no cancelamento do contrato por 
parte do financiador. Assim sendo, o poder executivo municipal buscou um financiamento 
alternativo através do PAC Drenagem6. 

Às famílias afetadas pelas obras do canal do Prado, a municipalidade ofertou 
alternativa de ingressarem como “beneficiárias”(sic) no auxílio moradia com valor irrisório , 
de R$200,00 mensais, indenização no valor das melhorias realizadas nas casa 
desconsiderando o valor da terra ou um reassentamento no conjunto habitacional “Casarão 
do Barbalho”, construído justo para abrigar diversas comunidades afetadas pelas 
intervenções do PAC Drenagem, no bairro da Iputinga, Zona Oeste da cidade, e, distante 
sete quilômetros da comunidade Caranguejo Tabaiares. 

Ocorre, todavia, que a Vila Canal, zona marcada para remoções, faz parte da 
comunidade Caranguejo Tabaiares, que segundo o zoneamento municipal (RECIFE, 
2008), é uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). Para estas áreas foi pactuado 
socialmente, na política urbana municipal, uma diretriz para que fossem urbanizadas 
através da utilização dos institutos legais de regularização fundiária; e em caso de 
necessidade de remoções, a LEI MUNICIPAL Nº 16.113/95 — que dispõe sobre o Plano 
de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS) e dá  outras 
providências — determina, em seu artigo 10º, que as famílias devem ser relocadas, 
“preferencialmente, para locais inseridos nos limites da própria ZEIS, ou para áreas 
adjacentes”. 

Neste ínterim, registra-se a existência de alternativas de terrenos contíguos à ZEIS 
- Caranguejo Tabaiares7, que não cumprem a função social da propriedade, e, inclusive, já 
foram indicados num projeto para a implementação de conjuntos habitacionais, dentro da 
proposta maior de urbanização da ZEIS, que como citado acima foi elaborado pela 
SANEAR em 2008, ainda no âmbito do Capibaribe Melhor. Logo, com a perda do recurso 
original que articularia as mudanças no território de forma integrada, a prefeitura recorreu 
a outro programa federal para viabilizar o habitacional, o Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV)8. 

Vale destacar que o terreno em questão, que possuí 1,6 hectares onde deveria ser 

                                                
para o desenvolvimento social e econômico. Por meio do eixo de Urbanização Integrada do Território são previstas 
intervenções em 25 áreas pobres impactando cerca de 19.725 habitantes. 
6 Programa federal para a promoção de infraestrutura urbana. 
7 O art. 3º da lei do PREZEIS (Lei Municipal n.16.113, de 6 de novembro de 1995) dispõe nestes termos “Art. 3º. 
As áreas vazias contíguas às ZEIS poderão ser incorporadas ao seu perímetro, através de Decreto, desde que 
sejam destinadas à relocação de habitações e/ou edificação de equipamentos comunitários e sociais, previstos no 
Plano urbanístico específico da referida ZEIS”. (RECIFE, 1995, p.1). 

8 Programa habitacional do governo federal. 
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construído o habitacional, foi objeto de três decretos de utilidade pública9, emitidos pelo 
poder executivo municipal. Ocorre, todavia, que o prazo dos referidos decretos se esgotou 
sem que a Prefeitura jamais tenha concluído a desapropriação do terreno. Atualmente, os 
limites deste mesmo terreno abandonado, que tem parte de titularidade da União e parte 
privada, vem sendo questionado em juízo por uma sociedade de médicos urologistas, que 
se manifestaram ante às declarações de interesse público realizadas pela municipalidade, 
reivindicando parte da área e apontando-a como sendo privada, onde especulam construir 
um grande hospital particular. Sendo a titulação um dos pré requisitos para acesso aos 
recursos via PMCMV, este conflito inviabiliza a consecução da proposta habitacional na 
comunidade, uma vez que essa questão não foi solucionada junto à municipalidade. 

As informações sustentadas pela Prefeitura — em audiência realizada no Ministério 
Público de Pernambuco (MPPE) — é a de que a mesma teria perdido o processo de 
desapropriação na justiça; sendo uma justificativa infundada, já que a desapropriação é 
uma prerrogativa do poder público, cabendo ao proprietário discutir em juízo apenas o valor 
da indenização. A omissão da prefeitura em relação a garantia do referido terreno para 
viabilizar a construção do habitacional, levou a uma diminuição do número de unidades a 
serem construídas, na ocasião do lançamento da licitação e homologação do projeto, em 
03 de outubro de 2017, com verbas do PMCMV, passando de 222 unidades em 2008 para 
175 unidades em 2017, além de tornar o restante do terreno pertencente à união, sem 
acesso direto a logradouros públicos, ou como se diz no direito urbanístico, tornando o 
terreno encravado, o que também vai de encontro com as prerrogativas para a liberação 
de verbas do PMCMV. 

Como resultado da fragmentação orçamentária na captação de recursos destinados 
às obras do projeto Capibaribe Melhor, garantindo recursos apenas para a construção das 
vias marginais ao canal do Prado, e, estando os recursos do habitacional travado na Caixa 
Econômica Federal (CEF) por conta das exigências não atendidas pela PCR, no ano de 
2018 a comunidade se viu diante da imposição de remoção de casas na Vila Canal por 
parte da municipalidade, que nesse momento inicial, sequer citou o plano urbanístico de 
2008 que segundo a própria prefeitura “havia sido elaborado de maneira participativa com 
a comunidade”(sic). 

De certo, a requalificação do Canal do Prado é componente fundamental para um 
desenvolvimento com visão ecossistêmica do território em questão. No entanto, as 
intervenções no mesmo, devem ser feitas para usufruto da comunidade e não sobre a 
comunidade. A solução rodoviarista que se desenha, com a construção de uma via com 
duas faixas de rolamento em direção a Ilha do Zeca, parece sugerir a predileção dos 
agentes urbanos envolvidos por um projeto de cidade centrado na viabilização de 
investimentos imobiliários. 

É sabido que nas imediações da ZEIS de Caranguejo Tabaires, concentra-se um 
grande número de edificações verticalizadas de alto padrão, principalmente no eixo que 
ficou conhecido como “Nova Beira Rio” ou “Beira Rio do Sport” (Imagem 02). A abertura do 
viário que margeia o Canal do Prado, passando pelo terreno onde seria construído o 

                                                
9 Como noticiado na mídia local, publicado em 08/04/13 e acessado em 04/09/2019, em: 
http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/08/04/2013/prefeito-assina-cessao-de-terreno-para-habitacional. 
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construído o habitacional, foi objeto de três decretos de utilidade pública9, emitidos pelo 
poder executivo municipal. Ocorre, todavia, que o prazo dos referidos decretos se esgotou 
sem que a Prefeitura jamais tenha concluído a desapropriação do terreno. Atualmente, os 
limites deste mesmo terreno abandonado, que tem parte de titularidade da União e parte 
privada, vem sendo questionado em juízo por uma sociedade de médicos urologistas, que 
se manifestaram ante às declarações de interesse público realizadas pela municipalidade, 
reivindicando parte da área e apontando-a como sendo privada, onde especulam construir 
um grande hospital particular. Sendo a titulação um dos pré requisitos para acesso aos 
recursos via PMCMV, este conflito inviabiliza a consecução da proposta habitacional na 
comunidade, uma vez que essa questão não foi solucionada junto à municipalidade. 

As informações sustentadas pela Prefeitura — em audiência realizada no Ministério 
Público de Pernambuco (MPPE) — é a de que a mesma teria perdido o processo de 
desapropriação na justiça; sendo uma justificativa infundada, já que a desapropriação é 
uma prerrogativa do poder público, cabendo ao proprietário discutir em juízo apenas o valor 
da indenização. A omissão da prefeitura em relação a garantia do referido terreno para 
viabilizar a construção do habitacional, levou a uma diminuição do número de unidades a 
serem construídas, na ocasião do lançamento da licitação e homologação do projeto, em 
03 de outubro de 2017, com verbas do PMCMV, passando de 222 unidades em 2008 para 
175 unidades em 2017, além de tornar o restante do terreno pertencente à união, sem 
acesso direto a logradouros públicos, ou como se diz no direito urbanístico, tornando o 
terreno encravado, o que também vai de encontro com as prerrogativas para a liberação 
de verbas do PMCMV. 

Como resultado da fragmentação orçamentária na captação de recursos destinados 
às obras do projeto Capibaribe Melhor, garantindo recursos apenas para a construção das 
vias marginais ao canal do Prado, e, estando os recursos do habitacional travado na Caixa 
Econômica Federal (CEF) por conta das exigências não atendidas pela PCR, no ano de 
2018 a comunidade se viu diante da imposição de remoção de casas na Vila Canal por 
parte da municipalidade, que nesse momento inicial, sequer citou o plano urbanístico de 
2008 que segundo a própria prefeitura “havia sido elaborado de maneira participativa com 
a comunidade”(sic). 

De certo, a requalificação do Canal do Prado é componente fundamental para um 
desenvolvimento com visão ecossistêmica do território em questão. No entanto, as 
intervenções no mesmo, devem ser feitas para usufruto da comunidade e não sobre a 
comunidade. A solução rodoviarista que se desenha, com a construção de uma via com 
duas faixas de rolamento em direção a Ilha do Zeca, parece sugerir a predileção dos 
agentes urbanos envolvidos por um projeto de cidade centrado na viabilização de 
investimentos imobiliários. 

É sabido que nas imediações da ZEIS de Caranguejo Tabaires, concentra-se um 
grande número de edificações verticalizadas de alto padrão, principalmente no eixo que 
ficou conhecido como “Nova Beira Rio” ou “Beira Rio do Sport” (Imagem 02). A abertura do 
viário que margeia o Canal do Prado, passando pelo terreno onde seria construído o 

                                                
9 Como noticiado na mídia local, publicado em 08/04/13 e acessado em 04/09/2019, em: 
http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/08/04/2013/prefeito-assina-cessao-de-terreno-para-habitacional. 
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habitacional, certamente viabiliza a conexão futura entre a citada nova beira rio e a 2ª 
perimetral da cidade - eixo estruturador do transporte e do sistema viário que conecta a 
grande Recife. Num cenário altamente especulativo, onde o entorno da ZEIS está previsto 
para virar uma Zona de Reestruturação Urbana Prioritária (Imagem 03), cujo coeficiente de 
aproveitamento é 4, o mais alto previsto na proposta de revisão do Plano Diretor 
Participativo do Recife (PDDR) em tramitação na Câmara de Vereadores, as escolhas 
tomadas pelo poder público não parecem estar desvinculadas de interesses específ icos. 

Imagem 02 - “Beira Rio do Sport” 

 
Fonte: Google Street View, 2018. Elaboração Cooperativa Arquitetura Urbanismo e Sociedade 2019. 

Quando o Estado, por meio da prefeitura do Recife, assume os ônus com a 
promoção de infraestruturas para oportunizar as ações de interesse privado, em detrimento 
de um planejamento urbano que leve em consideração as necessidades reais da ZEIS e 
que esteja pautado pelo enfrentamento às desigualdades históricas da nossa sociedade, 
acaba por se enquadrar nas práticas do urbanismo denominado de neoliberal, como 
afirmam Nik Theodore, Jamie Peck e Neil Brenner, em URBANISMO NEOLIBERAL: LA 
CIUDAD Y EL IMPERIO DE LOS MERCADOS, em 2009. 
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Imagem 03 - Zoneamento Plano Diretor do Recife (2018). 

 
Fonte: Proposta de Revisão do Plano Diretor Participativo do Recife, 2018. Elaboração Cooperativa 

Arquitetura Urbanismo e Sociedade 2019. 

É nesse cenário de instalação do conflito, por parte do poder público, que surge o 
movimento Caranguejo Tabaiares Resiste, com o intuito de defender seu território vivido, 
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numa articulação biopotente10 entre moradores da comunidade em parceria com 
organizações que atuam no campo do direito à cidade, por meio da assessoria técnica à 
movimentos sociais e comunidades organizadas em torno de conflitos urbanos. Esta rede 
insurgente, estabeleceu um campo contra hegemônico no conflito. 

2. Da aglutinação as táticas de resistência: 

É em 15 de junho de 2018, na ocasião de um cadastramento das famílias da Vila 
Canal, na qual ficou explicitada a intenção municipal de encaminhar as remoções para dar 
continuidade às obras das vias marginais ao canal do Prado, a comunidade entra em alerta 
e uma reunião comunitária é convocada. Parte das lideranças da área passa a mobilizar 
uma articulação, sensibilizando os moradores da comunidade e contactando apoio externo. 
E nesse momento o CPDH e a CAUS, passam a compor a comissão técnica, nos campos 
da advocacia popular e da arquitetura/urbanismo respectivamente, de suporte a 
mobilização promovida pelos moradores de Caranguejo Tabaiares. 

Da primeira reunião realizada no dia 03 de julho de 2018, o grupo começa a ser 
formatado e encaminha uma representação junto a um abaixo assinado, denunciando as 
violações de direitos por parte da PCR, ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que 
por sua vez emite um pedido de esclarecimento à PCR, no dia 07 de agosto. Em paralelo 
um ato é organizado no plenarinho da Câmara de Vereadores, numa sessão ordinária, 
onde as moradoras denunciaram as intenções da PCR na comunidade e por  meio  desse 
protesto conseguem abrir um canal de diálogo com a Autarquia de Urbanização do Recife 
(URB), responsável pelas remoções e pelas obras. 

Num segundo momento, em reunião realizada no dia 12 de julho de 2018 os 
moradores encaminham a chamada de uma audiência pública, através do requerimento Nº 
4285/2018, de autoria do Vereador Renato Antunes (PSC11), realizada no dia 27 de agosto 
de 2018, a articulação se deu por meio do pastor de uma igreja neopentecostal situada na 
zona de remoções, que tinha relações com o mandato do referido vereador. 

Com uma mesa composta pelo Pastor Luciezio, Stélio Cavalcante (Advogado 
Popular do CPDH), Marcos Será (Presidente da Associação de Moradores), Edivaldo 
Pereira (Coordenador do PREZEIS), Ivan Moraes (Vereador pelo PSOL12), Silva Júnior 
(representante da COMUL13), Sarah Marques (MCTR) e um lugar reservado para a PCR 
que permaneceu vazio. Na ocasião foi apresentado um slide, por Reginaldo Pereira 
representante da Biblioteca Comunitária de Caranguejo Tabaiares, produzido em parceria 
com a CAUS, onde foi explicitada uma linha do tempo e o conflito posto na comunidade. 
Nesse momento os moradores fizeram resgate dos antecedentes, que não estavam sendo 

                                                
10 “Não se trata de romantizar uma capacidade de revide e de resistência, mas sim de repensar a relação entre os 
poderes e a vitalidade social na chave da imanência. Poderíamos resumir esse movimento do seguinte modo: ao 
poder sobre a vida, biopoder, responde a potência da vida, biopotência.” (Pelbart, 2015, p.21) 

11 Partido Social Cristão. 

12 Partido Socialismo e Liberdade. 
13 Comissão de Urbanização e Legalização, cada área ZEIS tem sua COMUL e todas se reúnem no fórum do 
PREZEIS. 
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colocados, como o plano urbanístico de 2008, a promessa da construção do habitacional 
por parte da prefeitura. As falas seguiram lamentando a ausência da PCR, num tom de 
denúncia, resgate histórico e na formulação de proposições. 

Alguns encaminhamentos foram tirados da audiência pública, como a elaboração 
de um requerimento conjunto dos vereadores Ivan Moraes e Renato Antunes, para que a 
prefeitura faça uma reunião pública na comunidade, a realização de pedidos de informação 
acerca do entrave fundiário do terreno e acerca do projeto do habitacional, bem como  
outras informações que foram encaminhadas à PCR e à CEF, por meio da URB. Este foco 
inicial dado à dimensão institucional do conflito, possibilitou ao MCTR obter informações 
relevantes e abrir espaços de negociação no MPPE, com participação da URB, para a 
incidência política e sobretudo na comunidade. 

Vale negritar a importância, da comunicação popular enquanto tática de resistência, 
quando se molda aos diversos contextos do conflito. Onde releases foram produzidos para 
a imprensa, compartilhando os desdobramentos das negociações pela via institucional, 
com a divulgação dos resultados da audiência, das reuniões na URB e no MPPE. Também 
foi criada uma identidade visual para o movimento, com o intuito de fazer a disputa visual 
no território e de fortalecimento da identidade dos sujeitos em luta, sendo assim foram 
criados perfis nas redes sociais, grupos online, stencil, lambes, camisas do movimento, o 
início da realização de cine debates itinerantes na comunidade e a produção de um vídeo14 
que teve grande repercussão na cidade, num momento onde a política urbana do Recife 
estava sendo revista. 

Neste decurso, o MPPE conclui o procedimento preparatório e instaura o inquérito 
em 22 de fevereiro de 2019. 

Em paralelo, foi formado um grupo de estudo a partir do Ciclo de Oficinas sob título 
“A Defesa do Território - Práticas de Resistência na Luta por Direitos”, com o intuito de 
fortalecer e capacitar uma rede de grupos e atores que têm atuado junto aos movimentos 
sociais e comunidades organizadas, em torno das agendas da reforma urbana e na defesa 
dos territórios vividos. O CPDH e a CAUS, junto à comunidade, propõem um espaço de 
encontro e troca de saberes, para discutir práticas e possibilidades entre imposições e 
resistências, na produção do comum urbano. As oficinas, foram facilitadas por Joviano 
Meyer, advogado e doutorando em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de 
Minas Gerais. Joviano é integrante do grupo de pesquisa Indisciplinar e atua nos conflitos 
urbanos da capital mineira, por meio do coletivo Margarida Alves, onde aplica uma série 
de métodos junto às comunidades, numa perspectiva de um urbanismo biopotente, na 
construção de alternativas emancipatórias para a defesa dos territórios, frente às investidas 
do capital. 

Neste intercâmbio de experiências, foram realizados mapeamentos afetivos, linhas 
do tempo, oficinas de teatro do oprimido, também de advocacia de guerrilha e debates 
acerca da resistência biopotente em outros lugares e sobre o movimento Caranguejo 
Tabaiares Resiste. Várias reflexões foram colocadas na conversa entre moradores da ZEIS 
mobilizados no processo e a equipe de assessoria técnica, avaliando as possibilidades e 
pensando os rumos do movimento. Na opinião de Sarah Marques: 

                                                
14 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_lqwk_vh_KQ. Acesso em: 06/09/2019. 
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colocados, como o plano urbanístico de 2008, a promessa da construção do habitacional 
por parte da prefeitura. As falas seguiram lamentando a ausência da PCR, num tom de 
denúncia, resgate histórico e na formulação de proposições. 

Alguns encaminhamentos foram tirados da audiência pública, como a elaboração 
de um requerimento conjunto dos vereadores Ivan Moraes e Renato Antunes, para que a 
prefeitura faça uma reunião pública na comunidade, a realização de pedidos de informação 
acerca do entrave fundiário do terreno e acerca do projeto do habitacional, bem como  
outras informações que foram encaminhadas à PCR e à CEF, por meio da URB. Este foco 
inicial dado à dimensão institucional do conflito, possibilitou ao MCTR obter informações 
relevantes e abrir espaços de negociação no MPPE, com participação da URB, para a 
incidência política e sobretudo na comunidade. 

Vale negritar a importância, da comunicação popular enquanto tática de resistência, 
quando se molda aos diversos contextos do conflito. Onde releases foram produzidos para 
a imprensa, compartilhando os desdobramentos das negociações pela via institucional, 
com a divulgação dos resultados da audiência, das reuniões na URB e no MPPE. Também 
foi criada uma identidade visual para o movimento, com o intuito de fazer a disputa visual 
no território e de fortalecimento da identidade dos sujeitos em luta, sendo assim foram 
criados perfis nas redes sociais, grupos online, stencil, lambes, camisas do movimento, o 
início da realização de cine debates itinerantes na comunidade e a produção de um vídeo14 
que teve grande repercussão na cidade, num momento onde a política urbana do Recife 
estava sendo revista. 

Neste decurso, o MPPE conclui o procedimento preparatório e instaura o inquérito 
em 22 de fevereiro de 2019. 

Em paralelo, foi formado um grupo de estudo a partir do Ciclo de Oficinas sob título 
“A Defesa do Território - Práticas de Resistência na Luta por Direitos”, com o intuito de 
fortalecer e capacitar uma rede de grupos e atores que têm atuado junto aos movimentos 
sociais e comunidades organizadas, em torno das agendas da reforma urbana e na defesa 
dos territórios vividos. O CPDH e a CAUS, junto à comunidade, propõem um espaço de 
encontro e troca de saberes, para discutir práticas e possibilidades entre imposições e 
resistências, na produção do comum urbano. As oficinas, foram facilitadas por Joviano 
Meyer, advogado e doutorando em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de 
Minas Gerais. Joviano é integrante do grupo de pesquisa Indisciplinar e atua nos conflitos 
urbanos da capital mineira, por meio do coletivo Margarida Alves, onde aplica uma série 
de métodos junto às comunidades, numa perspectiva de um urbanismo biopotente, na 
construção de alternativas emancipatórias para a defesa dos territórios, frente às investidas 
do capital. 

Neste intercâmbio de experiências, foram realizados mapeamentos afetivos, linhas 
do tempo, oficinas de teatro do oprimido, também de advocacia de guerrilha e debates 
acerca da resistência biopotente em outros lugares e sobre o movimento Caranguejo 
Tabaiares Resiste. Várias reflexões foram colocadas na conversa entre moradores da ZEIS 
mobilizados no processo e a equipe de assessoria técnica, avaliando as possibilidades e 
pensando os rumos do movimento. Na opinião de Sarah Marques: 

                                                
14 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_lqwk_vh_KQ. Acesso em: 06/09/2019. 
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[…] o caráter autônomo do movimento é uma ameaça para a prefeitura, 
pois nasceu para dar uma resposta ao modo controlável onde lideranças 
comunitárias ligadas a vereadores, ou gestões da prefeitura, corrompendo 
a luta por serem cooptados pelo sistema. 

A fala de Sarah avança na leitura de que é preciso formar politicamente outros 
sujeitos, visando desconcentrar a personalização do movimento e ampliar o processo de 
engajamento de outros atores. 

Saída com os acúmulos desse processo de formação, a mobilização caminha no 
sentido de ampliação dos espaços formativos, com os cines debate e assembléias 
realizadas na comunidade, numa perspectiva da educação popular15 fomentando espaços 
de troca de saberes, com o intuito de estimular a emancipação dos sujeitos, evitando uma 
relação clientelista e assistencialista entre as pessoas da comunidade, as lideranças e as 
acessórias técnicas num processo de compartilhamento da pronúncia do mundo. 

No campo da arquitetura e urbanismo, além do acompanhamento nos espaços de 
negociação, e na assessoria da leitura crítica das propostas apresentadas pela prefeitura, 
é articulado junto à comunidade um cadastro extraoficial das famílias na área de remoções. 

Também   é   elaborado   pela   CAUS   em  Parceria  com  a  ONG  Habitat  para  
a Humanidade   Brasil,   um   plano   de   reassentamento16   (VER   FIGURA   03) oferecendo 
alternativas de acesso ao terreno. O plano previa a demolição da sede do clube de futebol 
Tabaiares, localizado na rua Zeferino Sales, até que os habitacionais estivesse totalmente 
construídos e que as vias marginais fossem efetivadas com a relocação das famílias da 
Vila Canal para o terreno contíguo a ZEIS. Este plano foi entregue a URB numa audiência 
no MPPE, já que a prefeitura se nega a declarar cessão de passagem no terreno dos 
médicos urologistas, por pressão política desse grupo. O material é encaminhado pela URB 
para a CEF, que aceita a proposta, porém, o entrave permanece, pois a prefeitura não 
possui a titulação do terreno, graças a contestação judicial dos limites do terreno por parte 
dos médicos, e do recuo da prefeitura diante da pressão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Na direção apontada pelo professor Paulo Freire, em seu escrito “Pedagogia do Oprimido”, de 1968. Com uma 
perspectiva emancipatória dos sujeitos, construída a partir do diálogo de saberes. 

16 Nesse contexto o Plano de Reassentamento surge como uma estratégia de negociação com a municipalidade. 
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Figura 03 - Plano de reassentamento 

 
Fonte: Cooperativa Arquitetura Urbanismo e Sociedade e Habitat para a Humanidade Brasil, 2019. 

Juridicamente, uma articulação é feita com a Defensoria Pública de Pernambuco 
(DPPE), que emite recomendações para a PCR, no sentido de salvaguardar o direito dos 
moradores17. Nesta mesma altura, o corpo técnico das assessorias em diálogo com os 
moradores, decide encaminhar um pedido administrativo de regularização fundiária, com 
base no requerimento previsto na MP 2.220/2001, cumulado com pedido previsto na Lei 
13.465/2017 denominado de REURB-S, encaminhado ao gabinete do prefeito, à URB, com 
cópias ao MPPE e à DPPE. Deste documento separamos o seguinte trecho: 

                                                
17 Em matéria publicada no Diário de Pernambuco em: 17/06/2019 15:15 Atualizado em: 17/06/2019 15:20 
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2019/06/comunidade-caranguejo-tabaiares-entra-co 
m-pedido-de-regularizacao-fund.html. 
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17 Em matéria publicada no Diário de Pernambuco em: 17/06/2019 15:15 Atualizado em: 17/06/2019 15:20 
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m-pedido-de-regularizacao-fund.html. 
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O CPDH apresenta em favor das cidadãs e cidadãos moradores desta 
comunidade, o requerimento previsto na MP 2.220/2001, cumulado com 
pedido previsto na Lei 13.465/2017 denominado de REURB-S, com a 
finalidade de garantir a estas famílias os benefícios da regularização 
fundiária a que fazem jus nos termos da citada lei. Requer-se, ainda, que 
seja imediatamente suspenso o processo de remoção forçada de famílias 
pobres da comunidade por haver evidente nexo de prejudicialidade entre 
os pedidos ora submetidos à apreciação da municipalidade e a 
continuidade das remoções com indenização apenas das benfeitorias 
desconsiderando os direitos de posse e propriedade das famílias de 
Caranguejo Tabaiares. 

A referida legislação garante 01 (hum) ano para que a prefeitura se manifeste. Em 
caso de esgotamento do prazo ou de negativa por parte da PCR, a comunidade pretende 
judicializar o pedido de regularização fundiária. Tal pedido também foi feito à 
Superintendência do Patrimônio da União (SPU), depois da verificação de que a maior 
parte da ZEIS encontra-se em terrenos da União, sendo terrenos de Marinha. Até o 
presente momento, a prefeitura não sinalizou se encaminhará o pedido feito pela 
população, porém sinalizou em reunião realizada na URB no dia 24 de julho de 2019, que 
devido ao entrave e ao conflito gerado, depois de um ano de reivindicações da comunidade, 
iria descontratar a obra das vias marginais do canal do Prado e encaminhar a revisão do 
plano urbanístico de 2008, com outra verba do Capibaribe Melhor, destinada 
especificamente para a elaboração de planos e melhorias de infraestrutura em 21 áreas 
precárias na cidade. Acontece que enquanto a comissão de moradores estava nesta 
reunião, um decreto de utilidade pública é lançado sobre a área do canal, na manhã do dia 
25 de julho ou seja, um primeiro passo para a prefeitura encaminhar as remoções forçadas 
das famílias, causando imensa instabilidade jurídica na comunidade. 

Diante da repercussão negativa das ações da prefeitura no território, a mesma 
lança um programa de melhorias habitacionais, e escolhe Caranguejo Tabaiares como 
área  piloto. O programa “Parceria na Sua Casa”, visa emprestar cinco mil reais (R$ 5 mil) 
para cinquenta (50) casas na comunidade encaminharem reformas de melhoria 
habitacional. É certo que, a reivindicação por políticas públicas que enfrentem o déficit 
qualitativo nas habitações já consolidadas é pautada historicamente pelos movimentos 
sociais urbanos, mas este, na visão do MCTR, chega como uma cortina de fumaça, em 
meio a um dos maiores conflitos fundiários da cidade. E, são muitos os métodos que fazem 
parte do modus operandi da PCR para a desarticulação da resistência no território, desde 
informações desencontradas acerca do projeto e das remoções, passando por 
negociações fragmentadas e até por pressão psicológica por parte da assistência social da 
URB, segundo os relatos do MCTR. Outra relação complicada se estabelece entre o MCTR 
e a COMUL18 que tem sido enquadrada na prática da PCR de colocar as lideranças umas 
contra as outras oferecendo vantagens pontuais e cooptando determinadas figuras para a 
gestão em trabalhos comissionados, subvertendo a gênese do PREZEIS. 

Como resposta, a comunidade decide reagir com ação direta em relação à 

                                                
18 Comissão de Urbanização e Legalização. Lei 16.113/1995 (Lei do PREZEIS). 
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radicalização das ações da prefeitura, para estabelecer uma correlação de forças, no 
sentido de que se a prefeitura não recua, a comunidade tem que mostrar força. Então é 
marcado um ato de travamento de vias, com queima de pneu, na Estrada dos Remédios, 
no dia 07 de agosto de 2019. O ato tem grande adesão da comunidade, que vinha sendo 
mobilizada ao longo de um ano de luta, e, serviu tanto para denunciar o que acontece em 
Caranguejo Tabaiares, quanto como um ensaio para o momento de um pior cenário, se a 
prefeitura encaminhar uma desapropriação forçada. 

No dia seguinte à mobilização, a prefeitura lança a proposta de aumentar o 
perímetro da ZEIS Caranguejo Tabaiares, incorporando a parte da união do terreno do 
habitacional, sinalizando um recuo nas negociações, porém o MCTR entende isto como 
mais uma cortina de fumaça, ou como disse Ceça uma das moradoras em luta, “Uma 
chantagem, um cala boca… mas não vamos recuar”. A avaliação se deu porque a 
prefeitura está garantindo o que já está garantido, o terreno já é da União e o que falta é 
vontade política de avançar na construção do habitacional, avaliou-se também que a 
prefeitura não incorporou os outros terrenos pensados no plano de 2008, para garantir 
futuros reassentamentos com o avançar das obras de infraestrutura por toda comunidade. 

Juridicamente, o CPDH encaminha uma notificação extrajudicial à PCR, onde 
explana as contradições da PCR em decretar a área da Vila Canal como de interesse 
público, num contexto que os moradores encaminharam o pedido de regularização 
fundiária, sem apresentar solução habitacional na própria comunidade. Também foi 
elaborado um mandado de segurança no dia 28 de agosto de 201919. 

3. Conclusão 

E assim a luta do povo de Caranguejo Tabaiares, frente às imposições da PCR, 
completa um ano de resistência, o que por si só pode ser considerado uma vitória do 
movimento, apesar de 25 famílias terem cedido às pressões de ir para o Casarão do 
Barbalho, cerca de 50 encontram-se em resistência na Vila Canal, quando a intenção da 
prefeitura era encaminhar as remoções num total de 15 dias. No campo político a 
comunidade conseguiu projeção em diversos meios de comunicação, porém, embora 
formações de comunicação estejam em andamento, a comissão de comunicação do MCTR 
ainda não se consolidou, o que apontaremos aqui como um dos desafios a serem 
trabalhados, no sentido da autonomia do grupo em relação a assessoria técnica, que tem 
colaborado também na comunicação. Outro ponto positivo que podemos destacar, foi o 
surgimento de novos quadros a partir das formações e cines debate na comunidade, 
embora tenhamos tido números positivos, a formação deve acontecer de forma mais 
estrutural no próximo período, pois o que podemos perceber é que a defesa do território é 
muito mais efetiva se questões subjetivas em relação a identidade do lugar, sejam 
trabalhadas. Sobre as assessorias técnicas, a aposta na tática da educação popular e tem 
trazido bons resultados e deve ser sempre aprimorado no processo, afinal, não há 
sabedoria que esgote o exercício do aprendizado. 

                                                
19 Como publicado em matéria no Diário de Pernambuco em 28/08/2019: 
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2019/08/cpdh-entra-com-mandado-de-seguranca-pa 
ra-suspender-desapropriacoes-em.html 
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Eixo D: Reconocimiento, análisis y debate en torno a conflictos urbanos y nuevas formas de vivir. 

 

Resumen: La autoproducción del espacio está comprendida como la acción directa de aquellos que 
viven en el territorio, como principales actores en la planificación y ejecución del espacio (ZERLOTINI; 
ROCHA, 2018). Históricamente, las ciudades fueron construidas por la perspectiva del capital, más de 
lo que por las personas. En esta lógica de planificación del espacio urbano, en que los intereses del 
mercado están de por medio de las decisiones sobre las políticas públicas, persisten otras formas de 
producción del espacio, que parten de la lucha histórica por el acceso a la ciudad. Las relaciones 
sociales entre universidad y comunidad, entre otras, legitiman la lucha por el derecho a la ciudad. 
Para tanto, es necesario atender las potencialidades de los asentamientos informales, como bajo 
consumo de recursos, incluyendo la tierra; relativa independencia de la industria y de la cadena 
productiva de la construcción civil, constitución de prácticas económicas, asociativas y otras 
constructivas; etc. (ZERLOTINI et al., 2018). Todo eso bajo una perspectiva de urbanización auto 
producida que se difiere del modelo hegemónico justamente por su carácter incompleto, en el cual la 
relación con la infraestructura se da en el cotidiano, y por el potencial autogestionario. Con dinámicas 
cotidianas de conflictos, el asesoramiento técnico directo es requerido por los propios sujetos de la 
producción del espacio, de forma urgente, debido a la fragilidad de la permanencia y la búsqueda por 
la legitimación de la propiedad (LOURENÇO, 2014). Las prioridades elegidas por los autoproductores 
hacen con que los procesos de asesoramiento no ocurran de forma lineal, pero que se adapten a las 
demandas entendidas como más urgentes, muchas veces condicionadas a los agentes externos que 
influyen en la permanencia de la propiedad. La recalificación de las demandas hace parte de un 
proceso de negociación entre las partes (técnicos, partidarios, estudiantes y residentes locales). En 
ese proceso es posible identificar tres tipos de lenguaje demandados por los asesorados: a) el 
lenguaje técnico, usado en el momento de urgencia en la disputa territorial, como la elaboración por 
parte de los arquitectos de los dibujos técnicos, planos urbanísticos y dictámenes, apropiados por los 
residentes locales para defender el derecho a la propiedad del territorio frente a los técnicos que los 
amenazan empleando el mismo lenguaje; b) el lenguaje práctico, cotidiano de los residentes locales 
en la construcción del espacio, en que la contribución del técnico es requerida en la acción 
contextualizada en la autoorganización – muchas veces en procesos de trabajo colectivo de 
colaboración; c) el lenguaje político, que hace uso de herramienta de comunicación para reactivar la 
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percepción de la lucha colectiva a través de la memoria, una vez que tras la consolidación de la 
ocupación se observa que la lucha política deja de ser entendida por los residentes locales como 
prioridad urgente y hay una tendencia a la desmovilización de lo colectivo. El asesoramiento técnico 
directo busca romper con el modelo de la ciudad formal en que el saber técnico prevalece sobre el 
saber del pueblo, para eso el lenguaje es la principal herramienta de acercamiento, visto que en los 
diferentes procesos de diálogo y escucha es necesario descentrar las decisiones y desconstruir la 
imposición de conocimiento. A través de la circularidad de saberes, surge una re-orientación del papel 
social del arquitecto y urbanista, que en muchas situaciones permaneció separado de la vida 
cotidiana, en una forma de reconocer los autoproductores como principales sujetos en la producción 
del espacio en una relación de autonomía. 

Palabras clave: Asesoramiento Técnico Directo; Autoproducción del Espacio; Lenguaje. 
 
 

Resumo: A autoprodução do espaço é compreendida como a ação direta daqueles que vivem no 
território, enquanto principais atores no planejamento e execução do espaço (ZERLOTINI; ROCHA, 
2018). Historicamente, as cidades foram construídas pela perspectiva do capital, mais do que pelas 
pessoas (HARVEY, 2009). Nesta lógica de planejamento do espaço urbano, em que os interesses do 
mercado permeiam as decisões sobre as políticas públicas, persistem outras formas de produção do 
espaço, que partem da luta histórica pelo acesso à cidade. As relações sociais entre universidade e 
comunidade, dentre outras, legitimam a luta pelo direito à cidade. Para tanto, é necessário entender 
as potencialidades dos assentamentos informais, como o baixo consumo de recursos, incluindo a 
terra; relativa independência da indústria e da cadeia produtiva da construção civil; constituição de 
práticas econômicas, associativas e outras construtivas; etc (ZERLOTINI et al., 2018). Tudo isso sob 
uma perspectiva de urbanização autoproduzida que se difere do modelo hegemônico justamente pela 
incompletude, na qual a relação com a infraestrutura se dá no cotidiano, e pelo potencial 
autogestionário. Com dinâmicas cotidianas de conflitos urbanos, a assessoria técnica direta é 
requerida pelos próprios sujeitos da produção do espaço, de forma urgente, devido à fragilidade da 
permanência e à busca pela legitimação da posse (LOURENÇO, 2014). As prioridades eleitas pelos 
autoprodutores fazem com que os processos de assessoria não ocorram de forma linear, mas se 
adaptem às demandas entendidas como mais urgentes, muitas vezes condicionadas aos agentes 
externos que influenciam na permanência da posse. A requalificação das demandas faz parte de um 
processo de negociação entre as partes (técnicos, apoiadores, estudantes e moradores). Nesse 
processo é possível identificar três tipos de linguagem demandadas pelos assessorados:  a) a 
linguagem técnica, usada no momento de urgência na disputa territorial, como a elaboração por parte 
dos arquitetos de desenhos técnicos, planos urbanísticos e pareceres, apropriados pelos moradores 
para defender o direito a posse do território frente aos técnicos que os ameaçam empregando a 
mesma linguagem;  b) a linguagem cotidiana, praticada no dia a dia pelos moradores na construção 
do espaço, em que a contribuição do técnico é requerida na ação contextualizada na auto 
organização - muitas vezes em processos de mutirões; c) a linguagem política, que utiliza de 
ferramentas de comunicação para convocar os moradores para a luta, como nas situações que é 
necessário reativar a percepção da luta coletiva através da memória, já que após a consolidação da 
ocupação é observado que a luta política deixa de ser entendida pelos moradores como prioridade 
urgente e há uma tendência a desmobilização do coletivo. A assessoria técnica direta busca romper 
com o modelo da cidade formal em que o saber técnico prevalece sobre o saber popular, para isso a 
linguagem é a principal ferramenta de aproximação, visto que nos diferentes processos de diálogo e 
escuta é necessário descentralizar as decisões e desconstruir a imposição de conhecimento. Através 
da ideia de circularidade de saberes, surge uma reorientação do papel social do arquiteto e urbanista, 
que em várias situações permanecia separado da vida cotidiana. O arquiteto que presta assessoria 
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técnica reconhece os autoprodutores como principais sujeitos na produção do espaço, em uma 
relação de autonomia.  

Palavras-Chave: Assessoria Técnica Direta; Autoprodução do Espaço; Linguagem. 

 

Abstract: The space autoproduction is comprehended as the direct action of those who live in the 
territory as the main actors in the planning and execution of the space (ZERLOTINI; ROCHA, 2018). 
Historically, the cities were built by the capital perspective, more than by the people (HARVEY, 2009). 
In this logic of urban space planning, in which the interests of the market permeate the decisions 
about public politics, it persists other forms of space production, from the initiative of the historical fight 
for the access to the city. The social relations between university and community, as well as other 
relevant questions, legitimate this fight for the right to the city. Therefore, it’s necessary to understand 
the potentialities of informal settlement, as the low consumption of resources, including de land; 
relative independence of the industry and the productive chain of civil construction; constitution of 
economy practices, associative and also constructive; etc (ZERLOTINI et al., 2018). All this under the 
perspective of the auto-productive urbanization, which differs of the hegemonic model precisely for its 
incompleteness, where the relation with the infrastructure happens in the daily life, and for its 
autogestionnary potential. With daily base urban conflicts, the direct technical assistance is requested 
by the subjects of space production, as a matter of urgency, due its fragility of permanence and the 
search for legitimacy of possession. (LOURENÇO, 2014). The priorities elected by the auto-producers 
makes the assistance process to happen in a non-linear form, they have to adapt to the needs seen 
as more urgent, frequently conditioned by the external agents that influence in the permanence of the 
possession. The requalification of the demands takes place in the process of negotiation between 
parts (technicians, supporters, students and residents). In this process is possible to identify three 
types of language demanded by the assisted population: a) the technical language, used in the 
moment of urgency in the territorial dispute, as the elaboration of technical plans by the architects, 
urbanistic plans and reports, used by the residents to defend their right of possession of the territory 
against the technicians who threatens them using the same language; b) the everyday language,  
used in a day-to-day life by the residents who construct the space, in which the contribution of the 
technician is required in the contextualized action of the auto-organization, frequently in field work. c) 
the political language, which uses the tools of communication to summon the population to the fight, 
for example, in the situations that is necessary to reactivate the perception of the collective fight 
through the memory, it’s noted that after the consolidation of the occupation, the political fight is no 
longer considered as a urgent priority and there’s the tendency for demobilization of the collective. The 
direct technical assistance search to break with the model of the formal city, in which the technical 
knowledge prevail over the popular knowledge, for that, the language is the main tool for 
approximation, since in the different processes of dialogue and listening it’s necessary to decentralize 
the decisions and deconstruct the imposition of knowledge. Through the idea of circularity of common-
knowing, it emerges a reorientation of the social role of the architect and urban planner, who was 
usually dissociated of the daily life. The architect who offers technical assistance recognizes the auto-
producers as the main subjects of the space production, in a relation of autonomy. 

Keywords: Direct Technical Assistance; Auto-production of Space; Language 
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the decisions and deconstruct the imposition of knowledge. Through the idea of circularity of common-
knowing, it emerges a reorientation of the social role of the architect and urban planner, who was 
usually dissociated of the daily life. The architect who offers technical assistance recognizes the auto-
producers as the main subjects of the space production, in a relation of autonomy. 

Keywords: Direct Technical Assistance; Auto-production of Space; Language 
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“A linguagem nos processos de assessoria técnica direta” 

Ana Clara Souza de OLIVEIRA, Júlia Fernandez CANUTO, Viviane Zerlotini da SILVA 

Introdução 

As cidades brasileiras, em sua maioria, surgiram da ação direta cotidiana dos 
autoprodutores na construção de seus territórios, assim entendidos enquanto espaços 
autoproduzidos. A autoprodução é uma forma de resistência em um contexto de conflitos 
sócio-ambientais e de negligências por parte das instituições do Estado, que historicamente 
buscam responder às necessidades do capital e desconsideram as demandas populares.  
Resultado das contradições políticas e sociais, a margem da cidade formal, emergem os 
movimentos de luta pelo direito e ocupação da terra urbana, cujo planejamento se difere do 
usualmente realizado por arquitetos. 

Um desses movimentos são as ocupações urbanas, processos que surgiram em 
Belo Horizonte desde os anos 90 até os dias atuais. Ao utilizar a terminologia “ocupações 
urbanas”, a expressão pode significar estratégias e táticas de luta pelo direito à terra urbana, 
entre as quais se incluem tanto a opção pelo termo “ocupação” ao invés do termo “invasão” 
quanto à ocupação mesma de um terreno (grosso modo em duas fases, a da tomada de 
posse e a da consolidação) e o modo de ocupá-lo (evitando-se a identificação com a favela 
e com o conjunto habitacional, obedecendo-se a princípios legais e/ou de preservação 
ambiental, etc.). (ZERLOTINI et al., 2018). Como estratégia política pelo direito à moradia e 
à cidade, as ocupações urbanas aderem técnicas de urbanização correspondentes às 
legislações vigentes, por esse motivo surge a demanda de assessoria técnica. Esta 
demanda é suprida por centros universitários de pesquisa e extensão, além do apoio de 
movimentos sociais organizados.  

Desde 2014, o Escritório de Integração1, núcleo de extensão do curso de Arquitetura 
e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, presta assessoria técnica 
direta aos autoprodutores das ocupações urbanas da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Por reconhecer o modelo predominante de urbanização como predatório e 
excludente, apresenta-se a necessidade de atuação direta em territórios de maior 
vulnerabilidade socioeconômica e civil (KOWARICK, 2009). A partir de propostas de 
metodologias que entendam os modos de autoprodução do espaço com a garantia da 
                                                
1Previsto na proposta de criação do próprio curso, em 1991, numa primeira fase de atuação (1991- 2001) atendia 
a demandas da Arquidiocese de Minas Gerais - sobretudo projetos arquitetônicos de equipamentos comunitários. 
Já na segunda fase (2002-2009), o escritório ocupou-se de projetos habitacionais, da recuperação de áreas 
urbanas e de programas de formação de trabalhadores da construção civil, mediante convênios com instituições 
públicas. Em sua fase atual (a partir de 2013), à margem e às vezes contrariamente ao Estado neoliberal, presta 
assessoria técnica direta a grupos sociais organizados em luta pelos direitos à moradia e à cidade, 
principalmente a moradores de ocupações urbanas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Sua proposta 
metodológica baseia-se na fricção entre o conhecimento e a experiência dos moradores, que autoproduzem seu 
território, e dos técnicos, neste caso, professores e alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. 
(ZERLOTINI et al., 2018).  
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possibilidade de autonomia coletiva dos moradores, compreendidos como principais sujeitos 
no planejamento, construção, reflexão e experimentação do território. Para além disso, o 
Escritório de Integração entende o espaço autoproduzido como outra forma de produção do 
espaço, que se apresenta enquanto um território de urbanização incompleto, quando 
comparado ao modelo hegemônico. Entre outras características, resulta em um espaço 
privilegiado para experimentação de formas de urbanização sustentável, que não seja tão 
degradante socialmente, ambientalmente e politicamente. 

Este artigo se baseia em diferentes linguagens, resultantes de três momentos de 
assessoria técnica, cujos tempos são sobrepostos. Esses momentos foram identificados a 
partir da requalificação pelo Escritório de Integração das demandas dos moradores nas 
ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, na região da Izidora, entre os municípios de 
Belo Horizonte e Santa Luzia2, no período de 2014 a 2018. Tais ocupações compõem a 
chamada Região da Izidora, localizada em vetor de expansão urbana de Belo Horizonte, 
que recebeu vultosos investimentos públicos: a Cidade Administrativa do Estado de Minas 
Gerais, a Linha Verde, a transformação do Aeroporto de Confins em terminal industrial. A 
região foi ocupada pelas famílias em 2013, e desde então, enfrentam pressões jurídicas – 
públicas e privadas – que tornam incerta a permanência na área (ZERLOTINI et al., 2018). 
Durante os trabalhos de assessoria técnica direta a estas ocupações, foram identificadas 
três tempos de formação do território, que se sobrepõem em ordem cronológica. O primeiro 
tempo refere-se ao momento de grande violência, que termina com morte de lideranças. O 
segundo tempo abrange a consolidação da ocupação urbana mediante a autoprodução do 
espaço comum e do espaço privado. O terceiro tempo corresponde aos momentos de 
apaziguamento do conflito e revela-se pelo predomínio de um estilo de vida individual entre 
os moradores, em detrimento do coletivo (ZERLOTINI et al., 2018). 

Em diferentes momentos, foram demandadas formas de linguagem distintas pelos 
assessorados, em função das urgências no processo de negociação do território e 
prioridades cotidianas eleitas pelos próprios autoprodutores. Essas linguagens foram 
discutidas e decididas colaborativamente - por isso a opção pela assessoria técnica direta 
(ZERLOTINI et al., 2018) - e resultaram em produtos que pudessem servir de instrumentos 
na luta desses sujeitos pela permanência da posse. 

O esforço do Escritório de Integração sistematizar as diferentes linguagens de 
assessoria técnica, solicitada pelos grupos sociais que autoproduzem seus territórios, 
encontra ressonância nos estudos empreendidos pelo grupo de intelectuais 
latinoamericanos, denominado Modernidade / Colonialidade, que reivindicavam - desde a 
década de 90 - a elaboração de uma forma de pensar e ser, liberta dos paradigmas 
epistêmicos elaborados pelos colonizadores europeus. Segundo seus pensadores, como 
Quijano, Dussel, Mignolo e outros, o pensamento decolonial valoriza a história, a língua, o 
pensamento da experiência individual ou coletiva dos povos da América Latina, tendo aqui o 
seu lugar de enunciação (Mignolo, 2010). 
                                                
2 Tais ocupações se iniciaram sem organização prévia e buscaram posteriormente o apoio de movimentos 
sociais organizados em luta pelo direito à cidade e à moradia. Estas se distinguem, neste sentido, da ocupação 
Dandara, pioneira na aproximação ao setor técnico especializado, por meio do trabalho de conclusão de curso, 
de autoria de Tiago Castelo Branco, desenvolvido no curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, com 
orientação dos professores Rogério Palhares de Araújo e Margarete Maria de Araújo Silva, em 2009. 
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1. A AUTOPRODUÇÃO DO ESPAÇO E A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA 

A autoprodução do espaço parte da percepção, vivência e ação cotidiana no território 
pelos próprios moradores. São eles que se organizam, planejam, constroem e atuam, desde 
a construção das casas, planejamento dos traçados, ruas, equipamentos até as atividades 
rotineiras de coleta de lixo, de esgoto e abastecimento de água. A autoconstrução responde 
a demandas da população pobre, independentemente de programas políticos e incentivos 
estatais, através da auto-organização, guiados pela necessidade. (SANTOS; MORADO 
NASCIMENTO, 2014). Entretanto, é necessário pontuar que a autoprodução não se 
restringe às camadas mais pobres, os espaços são autoproduzidos cotidianamente, por 
todas e todos que planejam e atuam no próprio território.  

Enquanto técnicos, surge a necessidade de um redirecionamento da nossa atuação, 
voltada para a experimentação de práticas e metodologias para entender os processo de 
autoprodução nas ocupações urbanas, considerando a importância de atuar em espaços 
onde a segregação socioespacial e as contradições resultantes do modo de produção 
capitalista se manifestam de maneira mais expressiva, para além disso ainda é preciso atuar 
de forma a reconhecer as potencialidades dos assentamentos informais, como baixo 
consumo de recursos, incluindo a terra; relativa independência da indústria e da cadeia 
produtiva da construção civil; constituição de práticas econômicas, associativas e outras 
construtivas; etc (ZERLOTINI et al., 2018). 

Conforme é descrito por Zerlotini e Rocha (2018; pag. 08), nesse momento de 
tentativa de compreensão da autoprodução e reconhecimento das suas potencialidades em 
um contexto do conflito fundiário, o Escritório de Integração elaborou, após quatro anos de 
trabalho com as ocupações urbanas da Região da Izidora, um levantamento socioespacial, 
utilizado na Ocupação  Esperança em 2017 e 2018. Em um primeiro momento, ao conversar 
com uma das coordenadoras sobre a demanda da construção de uma igreja na ocupação, 
ela descreveu o processo de comunicação e mobilização para a autoprodução dos locais 
coletivos. A partir disso, foi elaborado um diagrama (Figura 1) com a sistematização das 
etapas, que apesar de representado linearmente, acontece de forma simultânea. 

Figura 1: Diagrama elaborado pela equipe para a assessoria à construção da Igreja na Ocupação Esperança.  

 
Fonte: ESCRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO, 2017. 

Como relatado, todas as etapas acontecem a partir das articulações coletivas. Desde 
o início das mobilizações até os mutirões são formadas redes de apoiadores de acordo com 
seus interesses e habilidades. A arrecadação de materiais se dá através de relações de 
trocas, doações e quando não suficientes, são comprados em uma loja de materiais que fica 
próxima à Ocupação em uma relação de “créditos”. 
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Em um outro momento, o levantamento sócio-espacial se adequa a compreender a 
autoprodução em uma situação de desmobilização por parte dos moradores. A proposta se 
dá através de entrevistas com os moradores mais antigos a fim de resgatar a memória da 
história pessoal, da construção da moradia e da construção coletiva. Uma das moradoras 
entrevistadas descreveu o processo de construção da moradia: 

Quando começou a construção de sua casa em alvenaria, contou com a ajuda 
de um pedreiro (que cobrou somente R$ 300,00 para a construção dos dois 
primeiros cômodos), outros moradores [...] foi nesse processo de construção 
que R., trabalhando como servente de pedreiro, foi aprendendo e tendo contato 
pouco a pouco com os métodos de construção, quais ferramentas e como 
utilizá-las. R. utilizou o pouco dinheiro que tinha para comprar parte dos 
materiais necessários, e contou também com o auxílio mensal do Bolsa Escola 
de seu filho, além de incorporadora imobiliária sempre ter recebido ajuda em 
forma de doação de materiais de construção, dos próprios moradores da 
Ocupação e de parentes próximos. Sua madrinha ajudou com o cimento, o 
cunhado da madrinha doou algumas telhas, etc. [...]. Segundo R., todo o 
processo de idealização da casa foi espontâneo e em momento nenhum houve 
projeto, as ‘’coisas’’ iam acontecendo naturalmente durante a obra e de acordo 
com as necessidades já mencionadas. (ESCRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO, 
2017).  

Na narrativa é possível entender pontos específicos do modo de autoprodução. É 
perceptível a influência das relações de troca e doação como aspectos decisivos nesse 
processo. Mesmo quando o foco se baseia na construção da casa própria e assim na ideia 
preconcebida de um modo de vida privado, através do relato é notável que a demanda 
individual ainda parte de articulações coletivas, onde predominam relações horizontais de 
produção. Assim, a autoprodução do espaço, enquanto prática popular, pode ser 
compreendida como um outro modo de produção de espaço, diferente do modo de 
produção capitalista.  

[...] é o objetivo direto do processo de produção capitalista; pois, o que o capital 
quer produzir como capital (portanto, o capitalista como capitalista) não é o valor 
de uso imediato para o próprio consumo pessoal, nem mercadoria para 
transformar primeiro em dinheiro e depois em valor de uso. Seu objetivo é o 
enriquecimento, o acréscimo do valor, seu aumento, isto é, a conservação do 
valor antigo e a criação de mais-valia.” (MARX, 1975 [1857-8]),  

O valor de uso atribuído à produção do espaço nas ocupações urbanas está 
diretamente relacionado com a apropriação do espaço em um cotidiano de luta política por 
sobrevivência e direito à cidade. Visto que o trabalho é direcionado à sobrevivência em uma 
relação ao consumo próprio e coletivo, poderia ser dito que este modo se oporia ao modo de 
produção capitalista, este último pautado na exploração da força de trabalho e na extração 
de mais-valia. Porém, como já havia formulado pelo intelectual marxista León Trotsky em 
1929, a lei do desenvolvimento desigual e combinado indica que autoprodução e produção 
capitalista do espaço não são duas realidades diferentes, mas sim apresentam uma única 
natureza dialética. Como diria Chico de Oliveira (2003), o “moderno” depende do “arcaico” 
para existir. A questão é como tornar a autoprodução do espaço autônoma. Ou, à luz de 
Quijano (1992), como constituir a produção do espaço que promova decisões livres de 
pessoas livres. 
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As ocupações urbanas surgem como resposta emergencial a um modo de produção 
da cidade excludente. Historicamente, a expansão urbana das cidades brasileiras atendeu à 
lógica do capital, resultando na segregação socioespacial. O acesso à cidade para as 
camadas mais pobres se estabeleceu nos limites da urbanização formal, nos categorizados 
como assentamentos precários. Segundo Harvey (2009, p.270), “o direito à cidade não é 
simplesmente o direito ao que já existe na cidade, mas é o direito de transformar a cidade 
em algo radicalmente diferente. [...] Assim, nessa luta pelo direito à cidade, haverá também 
uma luta contra o capital.”  

Quando discutida a atuação voltada para a função social da arquitetura e urbanismo, 
se faz necessário o direcionamento da nossa prática, por meio de ações junto ao território, 
através da busca pelo entendimento da autoprodução do espaço (Figura 2). Em processos 
que visam legitimar a luta pelo direito à cidade, em resistência a cidade produzida pelo 
capital.  

Alinhada ao modo de produção capitalista do espaço está a atuação do arquiteto e 
urbanista, permeada por uma perspectiva de classe privilegiada e voltada para corresponder 
o modo de produção da cidade formal. Este formato de atuação se distancia do cotidiano 
dos autoprodutores por utilizar de uma linguagem restrita, como desenhos técnicos e planos 
urbanísticos. Conforme define Lourenço (2014, p.21), esta linguagem tende a ser “[...] um 
forte conteúdo tecnocrático que dificulta o diálogo e busca consensos quando e onde não 
são possíveis.”  

No direcionamento da atuação junto às ocupações urbanas, surge a necessidade de 
ter como base, práticas alinhadas à processos emancipatórios dos sujeitos no território. 
Entendendo as contradições relativas à diferença de classe e a distância entre os saberes, 
técnicos e populares. Para tanto, na assessoria técnica, a busca pela desierarquização dos 
saberes deve estar ao centro da participação na luta pelo direito à cidade. Visto que, como 
técnicos detentores dos saberes hegemônicos da cidade formal, se faz preciso repensar a 
prática de forma crítica. Para que a atuação não seja limitada na reprodução de uma relação 
de imposição cultural.  

2. A LINGUAGEM COMO FERRAMENTA NA ASSESSORIA TÉCNICA 

Ao analisar os diferentes processos, vivenciados durante os anos de assessoria 
técnica do Escritório de Integração as ocupações da região de Izidora - Esperança, Rosa 
Leão e Vitória, foi possível entender a linguagem como principal ferramenta para atuar no 
atrito entre o saber técnico e o saber popular. Enquanto instrumento de aproximação entre 
os saberes e de forma a descentralizar as tomadas de decisões nas negociações, no 
projetar e no planejar o território.   

Diante da intensa dinâmica do conflito fundiário, a assessoria as ocupações pelo 
Escritório de Integração, foram divididas em três momentos, cujos tempos se sobrepõem: 

O primeiro tempo aconteceu entre 2014 e 2015, e foi marcada por um período de 
grande tensão, violência e luta territorial, em que a ameaça de despejo era constante, por 
parte da incorporadora imobiliária Direcional, que pretendia realizar um empreendimento no 
local. Neste momento o Escritório de Integração foi intensamente requisitado para produzir 
materiais técnicos, que pudessem servir de instrumento na luta para a legitimação da 
ocupação. 
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É quando a linguagem técnica é requerida para diálogo com as instituições, que só 
compreendem e consideram, “de técnico para técnico”, já que através da burocratização o 
projeto de distanciamento e opressão de classes se mantém. Dito isso, em um primeiro 
momento, os arquitetos adquirem importância nas ocupações devido à sua competência 
para lidar com códigos e dispositivos burocráticos que regem a sociedade tal como ela é 
(LOURENÇO, 2014, p.151).  

Para isso, foram produzidos pareceres técnicos contra a remoção forçada; planos 
urbanísticos que conciliavam a existência da ocupação com a proposta de projeto da 
construtora (Figura 3); maquetes para auxiliar na comunicação entre técnicos e moradores 
(Figura 4); mapeamento e endereçamento das casas; e panfletos sobre os termos do 
conflito fundiário para a socialização da situação com a comunidade. A partir deste material, 
as lideranças poderiam discutir com os técnicos do governo usando sua mesma linguagem 
e os seus mesmo fetiches (SANTOS, 1981, p. 44).   

O segundo momento, ocorreu desde o início da ocupação, até o tempo da 
consolidação no território, onde a presença do técnico foi requerida no chamado 
projeto/obra (Figura 5). Na prática da autoprodução não existe um desenho técnico prévio à 
construção, a necessidade de existência da moradia é urgente e ao mesmo tempo o 
processo de construção enfrenta a limitação de recursos econômicos e não econômicos. A 
produção do espaço urbano é feita coletivamente, a partir de mutirões auto organizados. 
Respeitando o protagonismo dos agentes locais, a assessoria técnica direta busca observar 
as práticas de autogestão e autoconstrução praticadas no território da ocupação. Dessa 
forma a assessoria só se realiza por meio do trabalho em campo, onde a experiência da 
troca de saberes é permitida, já que o assessor é somente um agente deste processo.  

Nessa etapa, a linguagem utilizada é a linguagem cotidiana, resultante dos próprios 
moradores na prática de produção do espaço. A linguagem dos mutirões é do projeto-corpo, 
em que a comunicação entre os próprios moradores observada e apropriada pelos técnicos. 
Em processos de projeto e planejamento que se adequam as dinâmicas pertencentes aos 
contextos específicos da autoprodução do espaço. A utilização da comunicação para 
divulgação e mobilização para participarem dos mutirões, feitas por redes sociais, carros de 
som, boca-a-boca, além das etapas das obras, permeadas pelas relações de trocas, 
doações e créditos.  

É nesse momento que a linguagem atua como principal ferramenta de assessoria 
técnica, onde a descentralização das decisões é colocada em primeiro plano nos processos 
de negociações sobre a prática no território. Os moradores, enquanto sujeitos que vivenciam 
e constroem o espaço, qualificam as demandas prioritárias para o cotidiano, os técnicos se 
adequam às demandas em um processo de requalificação e sugestões, sem que haja a 
imposição do que deve ser considerado prioritário. Assim, no decorrer das decisões, a partir 
do diálogo, são pensadas de forma coletiva as ações e juntos, nos mutirões, técnicos e 
moradores constroem.  

O terceiro momento, aconteceu no início de 2017, quando o prefeito, em uma ação 
planejada para apaziguar os ânimos, anunciou que abriu mão de duas ações na Justiça de 
reintegração de posse da área e buscaria recursos para urbanizar as ocupações. A partir 
disso houve uma desmobilização política entre os moradores, já que eles entenderam 
aquela ação como a garantia de permanência no território e que os modelos de urbanização 
formal, o dito “asfalto”, chegaria até eles. Atentos a manobra feita pelo governo, os 
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movimentos sociais retomaram as mobilizações em 2018, para reivindicar a prometida 
urbanização. 

Diante da postura individualista dos moradores, inevitável frente a  promessa de 
conquista do lote urbanizado, o EI desenvolveu duas frentes de trabalho:  esclarecimento 
das implicações que a urbanização formal provocará no território3 e levantamento de 
práticas socioespaciais das ocupações4. A revelação do conflito é necessária, já que a 
chegada da urbanização formal é reprodutora de práticas ambientalmente perversas e 
atinge muitos moradores com remoções, nem sempre necessárias. A retomada da memória 
a partir de práticas de entrevistas narrativas e levantamento métrico das residências, foi 
necessária a partir da percepção da demanda por um processo de retomar a mobilização 
dos moradores para a luta coletiva, criar laços de confiança, e assim os envolver em 
discussões sobre outras possibilidades de urbanização.  

Durantes as entrevistas narrativas e levantamento métrico das casas, foram 
observadas e registradas as relações de produção do espaço coletivo que aconteceu 
simultaneamente ao do espaço privado; a necessidade básica da moradia que foi o que 
gerou a ocupação; o contexto macro (eixo de expansão urbana) e micro (quadra como 
unidade de organização política interna) da geopolítica da ocupação; a predominância do 
valor de uso sobre o valor de troca da habitação; o tempo de trabalho e os recursos 
investidos pelos moradores; a proximidade entre o trabalho de produção e de reprodução; a 
legitimidade da posse da terra pelo uso social conferido à terra (e não pela propriedade); e a 
relação com a natureza, expressando questões que vão além de lote onde moram 
(ZERLOTINI et al. 2018). 

A linguagem apropriada nesse momento foi a produção de um material, em formato 
de prancha técnica (Figura 6) que seria utilizada como documento para argumentação do 
direito à posse. A partir da entrevista narrativa5 e escuta atenta, foi possível avançar na 
compreensão do modo de ocupar e autoproduzir o espaço, ao mesmo tempo que fortaleceu 
a percepção do autoprodutor sobre a relação do lugar construído com a própria história.  

                                                
3 Em trabalhos anteriores de assessoria técnica do Escritório de Integração, as comunidades afetadas 
pelas ações de urbanização de assentamento precários, como o programa Vila Viva, acumulam 
conflitos e danos promovidos pela ação estatal marcados pela remoção excessiva, pela cassação do 
direito de posse, pelos erros de projeto, pelo desfavelamento sob o pretexto da recuperação 
ambiental e pela gentrificação decorrente do impacto no mercado imobiliário informal após as 
intervenções. (BITTENCOURT et.al.,2014). 
4 Adotamos a grafia “sócio-espacial” com hífen, em referência ao conceito do geógrafo Marcelo Lopes 
de Souza (2013) para refletir a análise simultânea das relações sociais e espaciais, porque as duas 
têm o mesmo peso no fenômeno estudado: o modo de autoprodução no espaço. (ZERLOTINI et al., 
2018).  
5 Nos primeiros estudos sobre o método da entrevista em narrativa, ela se mostrou contundente aos nossos 
objetivos, pois seu princípio é o incentivo ao entrevistado em rememorar acontecimentos históricos sociais 
importantes em sua trajetória e, ainda que privilegie a visão subjetiva, coloca a linguagem e o conhecimento do 
entrevistado em destaque de importância, por meio da narração. Desenvolvida em seu caráter semiestruturado, 
a etapa seguinte ao estudo da aplicação deste método foi a formulação das perguntas guias da entrevista, 
essenciais para atingir o resultado esperado pelo grupo (ZERLOTINI;ROCHA, 2018).  
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Conclusão 

Nos processos de assessoria técnica, ao mesmo tempo em que se percebe a 
necessidade da atuação dos técnicos junto às ocupações urbanas e aos movimentos 
sociais, como parte na legitimação da luta pelo direito à cidade e compreensão das 
contradições do espaço urbano, percebe-se em contraposição, a forte consequência do 
distanciamento entre a prática arquitetônica e o cotidiano dos moradores.  

É enfatizada, a preocupação de atuar no sentido emancipatório dos assessorados, 
de forma a romper com a lógica estabelecida, predominante na cidade formal, em que o 
saber técnico é imposto sobre o saber popular. Durante os anos de assessoria, foi 
compreendido o direcionamento por práticas coletivas, a fim de proporcionar a circularidade 
de saberes.  A partir das práticas nos territórios, ficou cada vez mais evidente o atrito entre 
os saberes técnicos e populares.  Justamente, na fricção de saberes é que a nossa atuação 
acontece, é necessário desconstruir as nossas práticas relativas ao modo de produção 
capitalista. Ao buscar por contribuir na luta por uma cidade menos excludente, tendo como 
base a compreensão da autoprodução do espaço, se faz prioridade optar por estratégias e 
metodologias que permitam a apropriação e requalificação por parte de quem produz e 
vivencia o território cotidianamente.  

Ao relatar as experiências do Escritório de Integração na assessoria às ocupações 
urbanas, fica claro a utilização da linguagem como principal ferramenta no processo de 
aproximação entre os técnicos e assessorados.  A categorização dos três tipos de 
linguagem: técnica, prática e política, não se limita a situação das ocupações urbanas. São 
diversas as experiências em que as fases perpassam pela urgência, construção e 
desmobilização. As experimentações apresentadas podem ser difundidas como 
metodologias e estratégias para a assessoria de outros grupos sociais, a fim de 
proporcionar processos autônomos de produção do espaço e da construção coletiva de 
conhecimento. Através do reconhecendo das práticas sócio-espaciais presentes no 
território, tais experimentações, só foram possíveis a partir da construção, de forma ética, 
das relações de confiança entre os técnicos e moradores nos processos de negociações 

Considerando a extensão, principal meio de atuação do Escritório de Integração, é 
vista a possibilidade de repensar a relação da universidade com a sociedade, em uma frente 
que prepara para outra forma de praticar arquitetura, por meio da intervenção no território, 
em diálogo entre alunos, professores, movimentos sociais e moradores. Assim, reduzindo a 
distância entre o saber técnico e o saber popular, em processos que transformem a 
universidade, assim como as ocupações, em campo aberto para apropriação e 
aprendizagem da sociedade.  

Por fim, a tentativa de utilizar a linguagem como instrumento na desierarquização 
dos saberes, parte acima de tudo, da prática política e social da arquitetura e urbanismo.  
Enquanto resistência à cidade resultante do capital, através da luta pela autonomia coletiva 
e por outras formas de urbanização, consumo e produção do espaço. 

ANEXOS 
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Figura 2: Mutirão Semana da Arquitetura na Ocupação Esperança. 

Fonte: ESCRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO, 2017. 

 

Figura 3: Plano de readensamento compartilhado Região da Izidora.

 
Fonte: ESCRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO, 2015. 
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Figura 4: Maquete desenvolvida pelo Escritório de Integração para levantamento socioespacial da 
ocupação Vitória. 

   

Fonte: ESCRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO 2014. 

Figura 5:  Mutirão na ocupação Esperança com estudantes de graduação e pós-graduação em um 
Canteiro em Obras Extramuros. 

  

Fonte: ESCRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO 2016. 
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Figura 6: Prancha com o levantamento das práticas socioespaciais de um dos primeiros moradores 
da ocupação Esperança.  

 

Fonte: Fonte: ESCRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO 2017. 
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Eixo D: Reconocimiento, análisis y debate en torno a conflictos urbanos y nuevas formas de vivir. 

Resumen: Los procesos de urbanización reproducidos en las ciudades brasileñas niegan el acceso 
de parte de la población a la vivienda en el tejido urbano formal, y depende de esta parte ocupar 
lugares que no cumplen la función social de la tierra (MARICATO, 2010), a través de la 
autoproducción del espacio. Considerando que en el campo de la Arquitectura y el Urbanismo no 
existen estudios sistemáticos de la llamada urbanización informal y una tradición de asesoramiento 
técnico directo de lo Escritório de Integração (ZERLOTINI et al., 2018), lo “Caminho das águas” como 
tecnología social en los términos propuestos por Dagnino (2010), integra un proceso de investigación 
y experimentación metodológica marcado por el intento de aproximación y des-jerarquización entre el 
conocimiento informal y el formal. Para lo Escritório de Integração, centro de investigación y extensión 
del curso de Arquitectura y Urbanismo en PUC Minas, las prácticas socio-espaciales en estos 
espacios autoproducido tienen potencial, dentro de la Ecología Política (COSTA, 1999), desde lo 
urbano y lo ambiental no se distingue y que las relaciones sociales son necesariamente espaciales y 
viceversa. En este sentido, el concepto de sostenibilidad se entiende a través de los procesos 
socioespaciales de autoproducción, donde las prácticas diarias de las ocupaciones urbanas revelan 
los impactos socioambientales reducidos de estos territorios y, al mismo tiempo, la necesidad de 
estudiar los procesos desencadenados por el agua de lluvia. El “Caminho das águas” es una caminata 
con residentes de ocupaciones urbanas, acompañado por estudiantes, maestros y técnicos, para 
comprender cómo estos residentes manejan las aguas del territorio. El objetivo es sensibilizar al grupo 
para que revele las prácticas de los residentes que permitan la adopción de técnicas de urbanización 
sostenible y que promuevan la gestión del agua y el acceso al agua potable. Para este fin, se 
considera la vía fluvial natural - infraestructura - para la planificación de dispositivos de drenaje, 
infiltración y contención - mesoestructura -, como soporte para la autoproducción del espacio urbano - 
superestructura - (CARVALHO, 1999). En el camino, y considerando la cuenca como una unidad de 
gestión y acción, se señalan aspectos morfológicos en la ruta del agua: cima de la colina, media 
pendiente y fondo del valle; y cómo los residentes manejan estos elementos cuando hay procesos de 
movimiento masivo, erosión, sedimentación de ríos, etc. Se observa cómo los residentes adoptan 
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estrategias sobre los aspectos del agua que involucran su vida diaria, revelando y reconociendo su 
conocimiento sobre el entorno urbano en el que viven. La relación entre la vía fluvial y la 
autoproducción son procesos dialécticos (SILVA, 2013), en los que las relaciones de los procesos de 
urbanización condicionan cambios en los cursos de agua, y dialécticamente, la morfología del territorio 
geo-soportado está condicionada por la autoproducción y la autogestión. El desafío es registrar 
simultáneamente la caminata para que se pueda producir un informe colectivamente y ponerlo a 
disposición de los residentes. Las características tecnológicas se utilizan para este registro colectivo, 
como un teléfono inteligente con conexión a Internet para el almacenamiento de datos y aplicaciones 
de registro de imágenes, video, audio y texto. Más que devolver a los asesores un informe técnico 
sobre el diagnóstico espacial, el propósito de la caminata es sensibilizar al equipo a través del espacio 
y en ese momento de interacción, provocar una reflexión. 

Palabras clave: Autoproducción del espacio | Tecnología social | Urbanización Sostenible | 
Ocupaciones urbanas 

 

Resumo: À luz do referencial teórico sobre produção social do habitat, o artigo avalia o papel da 
extensão universitária no Curso de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), refletindo sobre a formação profissional do arquiteto-urbanista e as 
possibilidades oferecidas pelo curso para transformação dos espaços urbanos por meio de processos 
participativos na luta pelo direito à moradia e à cidade. Nesse sentido, a extensão universitária 
evidencia sua dimensão política, permeada pelo contato com sujeitos detentores de diferentes 
saberes. O compartilhamento de experiências no processo de diálogo-ação em uma comunidade 
resulta na resignificação da aprendizagem pela contribuição de todos os envolvidos na melhoria da 
qualidade de vida e no fortalecimento dos direitos sociais. As extensões universitárias ganham 
importância com a implementação da Política Nacional de Extensão Universitária (2012) e da Lei 
13.0005/14 que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE 2012-2014), preconizando a 
adequação da matriz curricular dos cursos de graduação e destinando no mínimo 10% de sua carca 
horária às práticas extensionistas. No grupo acadêmico denominado Comunidade Interdisciplinar de 
Ação, Pesquisa e Aprendizagem (CIAPA), vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
(DAU/UFPE), essas atividades buscam promover uma aprendizagem interdisciplinar compartilhada 
que incida na realidade social e nas políticas públicas inclusivas voltadas ao desenvolvimento de uma 
sociedade mais humanizada e solidária. Em 2005, a CIAPA-UFPE iniciou uma experiência no 
Conjunto Habitacional Dom Hélder Câmara, sob demanda do Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e 
Favelas (MLB). Essa entidade, que tem atuação nacional e desde 1999 trabalha na Região 
Metropolitana do Recife, obteve financiamento do Governo Federal para a construção de 200 casas e 
solicitou à UFPE suporte técnico para sua concepção/implantação. Através do Programa “Conexões 
de Saberes”, graduandos de vários cursos realizaram, entre outras ações: levantamentos e análises 
demográfica e socioeconômica; levantamento topográfico e elaboração dos projetos urbanísticos e 
arquitetônicos; orientações sobre técnicas construtivas, instalações prediais e infraestruturas; oficinas 
para o desenvolvimento integral da comunidade e orientação dos mutirões de autoconstrução; e 
elaboração participativa da Convenção do Condomínio. O artigo buscaextrair das lições do estudo de 
caso apresentado as reflexões sobre o lugar da universidade, por meio do grupo acadêmico (CIAPA), 
na sua relação com os movimentos sociais organizados para a promoção de uma aprendizagem 
interdisciplinar compartilhada que incida na realidade social e nas políticas públicas inclusivas 
voltadas ao desenvolvimento de uma sociedade mais humanizada e solidária. 

Palavras-Chave: Curso de Arquitetura e Urbanismo | CIAPA / UFPE | extensão universitária; 
aprendizagem compartilhada | produção social do habitat e do conhecimento. 
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Abstract: The urbanization processes reproduced in Brazilian cities deny to part of the population 
access to housing in the formal urban environment, leaving for this part to occupy places that do not 
fulfill the social function of the land (MARICATO, 2010), through the self-production of space. 
Considering that in the field of Architecture and Urbanism there are no systematic studies of the so-
called informal urbanization and a tradition of direct technical advice from the Escritório de Integração 
(ZERLOTINI et al., 2018), the Caminho das águas as a social technology in the terms proposed by 
Dagnino ( 2010), integrates a process of research and methodological experimentation marked by the 
attempt to approach and de-hierarchize between informal and formal knowledge. For the Escritório de 
Integração, research center and extension of the course of Architecture and Urbanism at PUC Minas, 
the socio-spatial practices in these self-produced spaces hold potential, within the Political Ecology 
(COSTA, 1999), since the urban and environmental are not distinguished and that social relations are 
necessarily spatial and vice versa. In this sense, the concept of sustainability is understood through 
the socio-spatial processes of self-production, where the daily practices of urban occupations reveal 
the reduced socio-environmental impacts of these territories and, at the same time, the need to survey 
the processes triggered by rainwater. The caminho das águas is a walk with residents of urban 
occupations, accompanied by students, teachers and technicians, to understand how these residents 
deal with the waters in the territory. The goal is to sensitize the group to reveal residents' practices that 
enable the adoption of sustainable urbanization techniques, and that promote water management and 
access to drinking water. To this end, it is considered the natural waterway - infrastructure - for the 
planning of drainage, infiltration and containment devices - mesostructure -, as support for the self- 
production of urban space - superstructure - (CARVALHO, 1999). Along the way, and considering the 
watershed as a management and action unit, morphological aspects are pointed out in the water path: 
hill top, half slope and valley bottom; and how residents deal with these elements when there are 
processes of mass movement, erosion, siltation of rivers, etc. It is noticed how the residents adopt 
strategies about the water aspects that involve their daily life, revealing and recognizing their 
knowledge about the urban environment they live. The relationship between the waterway and self- 
production are dialectical processes (SILVA, 2013), in which the relationships of urbanization 
processes condition changes in watercourses, and dialectically, the morphology of geosupported 
territory is conditioned by self-production and self-management. The challenge is to simultaneously 
recorfor d the walk so that a report can be produced collectively and made available to residents. 
Technological features are used this collective registration, such as a smartphone with internet 
connection for data storage and image, video, audio and text registration applications. More than 
giving back to the advisors a technical report on spatial diagnosis, the purpose of the walk is to 
sensitize the team through space and at that moment of interaction, provoke a reflection.  

Keywords: Space Self-Production | Social Technology | Sustainable Urbanization | Urban 
Occupations. 
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levantamento socioespacial em ocupações urbanas” 
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Viviane Zerlotini da SILVA 

 

Introdução 

Em que medida o saber técnico-científico tem contribuído ou poderia contribuir para 
a construção de cidades mais justas socioambientalmente? A proposta do eixo temático "O 
reconhecimento, análise e debate em torno de conflitos urbanos e novas formas de viver", a 
qual nos identificamos, considerando os processos de exclusão e marginalidade que 
marcam nossos ambientes urbanos - aponta para uma discussão de como a academia 
poderia provocar transformações consistentes na dinâmica urbana contemporânea. Eis o 
nosso desafio, a partir do lugar do qual falamos - universidade: local que tradicionalmente 
produz conhecimento técnico-científico, em detrimento do saber fazer popular.  

A hipótese, que é um desafio no campo teórico, mais ainda para o planejamento e 
para a gestão urbana, seria o reconhecimento da cidade informal, palco dos conflitos 
urbanos, suas potencialidades e os traços de autonomia de seus moradores presentes na 
autoprodução do espaço, como meio de efetivação do direito à cidade. Trazendo à 
discussão os conceitos e práticas em construção no Escritório de Integração (EI), núcleo de 
pesquisa e extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, sediado em Belo Horizonte, Brasil, buscamos contribuir para o 
reconhecimento desses territórios como lugares de habitação, subsistência, auto- 
organização e política, para além do entendimento de precarização habitual.  

A experiência do EI é dedicada à tentativa de tomar a cidade como seu principal 
objeto de atuação e reflexão, a partir de demandas reais e conhecimento empírico do 
território. O EI é um espaço de investigação e experimentação de metodologias e 
tecnologias sociais em territórios de urbanização dita informal, através da prática de 
assessoria técnica direta. A recuperação de áreas urbanas degradadas1 está presente na 
atuação de vários projetos desenvolvido pelo escritório, envolvendo o estudo de uma 
microbacia e o trabalho com a comunidade de forma a se constituir uma intervenção pontual 
que possa ser replicada. Os estudos técnicos são complementados por visitas a campo e 
discussão de soluções com os moradores, com o objetivo de construir mutirões de 
recuperação ambiental na microbacia.  

                                                
1 Uma das principais linhas de atuação assumidas durante uma fase em que escritório atuou no atendimento a 

demandas coletivas passíveis de desenvolvimento em parceria com instituições públicas, a reabilitação de áreas 
urbanas degradadas, tornou-se uma base para um trabalho que se mostrou estratégico para a defesa da 
permanência dos moradores nos territórios. Podemos citar a experiência do Córrego do Pastinho, no 
Aglomerado Morro das Pedras/ BH (2006-2007), do Pomar do Cafezal, no Aglomerado da Serra/ BH (2014- 
2015), e das ocupações urbanas na Região da Izidora (2015-atual). 
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Atualmente, esse trabalho vem sendo aprofundado na atuação em ocupações 
urbanas2, chegando à discussão de possibilidades de reabilitação físico-ambiental destas 
áreas, combinada com a inserção social de seus ocupantes. Isto significa ampliar o olhar do 
campo da arquitetura e do urbanismo, com vistas à observar o território e as interações nele 
promovidas pelo e para o convívio da comunidade, numa prática dialética de saberes 
empíricos de seus ocupantes e as possibilidades técnicas construídas por meio da 
assessoria. Esses espaços autoproduzidos e autogeridos são construídos por um processo 
de urbanização que consiste na indistinção de urbano e ambiental, o que podemos observar 
a partir do conceito da Ecologia Política (COSTA, 1999), em que as práticas e relações 
cotidianas dos moradores se expressam no território e são determinadas por ele.  

Frente a esse universo de atuação, a tecnologia social “Caminho das águas” surge 
como uma demanda prática de garantia da autogestão das águas e acesso à água potável 
no território, a partir de uma ação coletiva desencadeada pela necessidade imediata por 
parte dos moradores de solução técnica para a ação das chuvas. No ato de caminhar com 
os moradores, no seu território, os técnicos podem perceber e apontar aspectos 
morfológicos da unidade da microbacia, bem como as formas que os moradores lidam com 
esses elementos, em um processo de aproximação e des-hierarquização entre saberes 
informais e formais (ZERLOTINI et al., 2018).  

É a partir de uma prática coletiva de registro simultâneo e interação entre alunos, 
professores, técnicos e moradores, que a caminhada se consolida como um ato de 
compreensão e reflexão acerca do território vivido, base para estudos que possam apontar 
técnicas sustentáveis que adotem estratégias autoproduzidas acerca dos aspectos hídricos 
(infiltração, drenagem, contenção e reutilização das águas pluviais) presentes no cotidiano 
dos moradores. 

1. A AUTOPRODUÇÃO DO ESPAÇO E DO AMBIENTE URBANO 

A autoprodução do espaço é o fenômeno no qual o usuário de um determinado 
espaço é também o próprio produtor ou construtor daquele espaço. Estes usadores3 
(usuários + produtores) atuam de forma direta e em todas as etapas da constituição do seu 
território - planejamento, organização, execução, manutenção, etc. Por uma escolha 
ideológica, o Escritório de Integração, optou por estudar e assessorar tecnicamente grupos 
sociais organizados que autoproduzem seus espaços.  

É importante ressaltar que a autoprodução está no cerne da questão habitacional 
brasileira e se caracteriza pela organização territorial de um país periférico, que exclui parte 
da população do acesso ao mercado imobiliário (MARICATO, 2003). Os territórios 

                                                
2 A expressão “ocupação urbana” vem sendo empregada pelo Escritório de Integração para designar processo 
verificado em Belo Horizonte desde a passagem do século XX ao XXI, cujo marco inicial seria a Ocupação 
Corumbiara (1996). Nessa acepção, a expressão pode significar estratégias e táticas de luta pelo direito à terra 
urbana, entre as quais se incluem tanto a opção pelo termo “ocupação” ao invés do termo “invasão” quanto à 
ocupação mesma de um terreno (grosso modo em duas fases, a da tomada de posse e a da consolidação) e o 
modo de ocupá-lo (evitando-se a identificação com a favela e com o conjunto habitacional, obedecendo-se a 
princípios legais e/ou de preservação ambiental, etc.) (ZERLOTINI et al., 2018). 
3 Expressão cunhada pela arquiteta, urbanista e ensaísta Alícia Duarte Penna, então coordenadora do Escritório 

de Integração (2014-2018). 
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autoproduzidos presentes nas cidades brasileiras são reflexo de uma atuação do mercado 
imobiliário em determinadas áreas e para determinadas classes. O baixo acesso à moradia 
tem raízes na estrutura social brasileira, alinhadas ao alto valor da terra, à especulação 
imobiliária e à presença de um planejamento urbano excludente, resultante de políticas 
públicas que negligenciam as populações de baixa renda ao se construir cidades.  

A população pobre, excluída da cidade formal, ocupou ao longo das décadas áreas 
degradadas - as várzeas com alto índice de inundação, encostas e locais com alta 
declividade -, isto é, as chamadas áreas de risco (SILVA, 2013). As práticas urbanas que 
caracterizam o território, portanto, não se organizam de forma homogênea nas cidades 
brasileiras, muito pelo contrário, há uma dicotomia pungente entre a chamada cidade formal 
- que atende às expectativas das legislações vigentes -, e a chamada cidade informal, o 
local das práticas empíricas, da autoprodução do espaço.  

Os crescentes movimentos de moradores que surgem por todas as partes, com os 
pobres reivindicando seu quinhão de direitos à urbanização, estão carregados de 
esperança. É possível que as energias, antes gastas em projetos imediatos e, 
obrigatoriamente, individualistas, comecem a se canalizar em demandas por um 
meio urbano que só pode melhorar através de ações coletivas, de interesse geral. 
Estão a aprender a cidade e suas regras. Tentam se apropriar dos lugares, 
tornando-os apropriados a seus fins, fazendo-os próprios. (SANTOS, 1988, p.17).  

Em um primeiro momento, a cidade informal é construída a partir de uma 
organização territorial dos próprios moradores. A população que constrói as cidades formais 
durante a semana, constrói suas próprias moradias no tempo livre que possuem aos finais 
de semana. Esta característica, muito baseada em mutirões e organizações em microescala 
para construção de seus espaços de existência, reforça o caráter particular de organização 
territorial à revelia do Estado. Porém, em um segundo momento, após a consolidação no 
território, os moradores irão reivindicar junto ao poder público a instalação dos serviços de 
infraestrutura, tais como energia elétrica, pavimentação, acesso à água tratada e 
saneamento básico.  

Diante de tal cenário, o Escritório de Integração vem se dedicado à prática de 
assessoria técnica direta4, na tentativa de aproximação e des-hierarquização entre saberes 
informais e formais, orientadas à emancipação técnica e econômico-política e à 
desalienação e autossustentação dos processos de produção do espaço (ZERLOTINI et al., 
2018). Por isso, segundo as demandas dos autoprodutores no que se refere aos processos 
de transformação em curso no território, existe sempre uma requalificação de demandas 
segundo aspectos propostos pelo assessor.  

As práticas e relações que os moradores mantém com o espaço vivido parte do 
pressuposto de que o cotidiano e o modo de lidar com as águas se expressam diretamente 
no território e vice-versa, fazendo que o caminho das águas e a autoprodução do espaço 
sejam um processo dialético (SILVA, 2013). Nesse sentido, a demanda de soluções para 

                                                
4 A assessoria técnica a Ocupações Urbanas pelo Escritório de Integração apresentou três fases, em função da 
intensidade do conflito fundiário. A primeira fase refere-se ao momento de grande violência, que termina com 
morte de lideranças. A segunda fase abrange a consolidação da ocupação urbana mediante a autoprodução do 
espaço comum e do espaço privado. A terceira fase corresponde à etapa de apaziguamento do conflito e revela- 
se pelo predomínio de um estilo de vida individual entre os moradores (ZERLOTINI et al., 2018). 
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autoproduzidos presentes nas cidades brasileiras são reflexo de uma atuação do mercado 
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Estão a aprender a cidade e suas regras. Tentam se apropriar dos lugares, 
tornando-os apropriados a seus fins, fazendo-os próprios. (SANTOS, 1988, p.17).  
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para construção de seus espaços de existência, reforça o caráter particular de organização 
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território, os moradores irão reivindicar junto ao poder público a instalação dos serviços de 
infraestrutura, tais como energia elétrica, pavimentação, acesso à água tratada e 
saneamento básico.  

Diante de tal cenário, o Escritório de Integração vem se dedicado à prática de 
assessoria técnica direta4, na tentativa de aproximação e des-hierarquização entre saberes 
informais e formais, orientadas à emancipação técnica e econômico-política e à 
desalienação e autossustentação dos processos de produção do espaço (ZERLOTINI et al., 
2018). Por isso, segundo as demandas dos autoprodutores no que se refere aos processos 
de transformação em curso no território, existe sempre uma requalificação de demandas 
segundo aspectos propostos pelo assessor.  

As práticas e relações que os moradores mantém com o espaço vivido parte do 
pressuposto de que o cotidiano e o modo de lidar com as águas se expressam diretamente 
no território e vice-versa, fazendo que o caminho das águas e a autoprodução do espaço 
sejam um processo dialético (SILVA, 2013). Nesse sentido, a demanda de soluções para 

                                                
4 A assessoria técnica a Ocupações Urbanas pelo Escritório de Integração apresentou três fases, em função da 
intensidade do conflito fundiário. A primeira fase refere-se ao momento de grande violência, que termina com 
morte de lideranças. A segunda fase abrange a consolidação da ocupação urbana mediante a autoprodução do 
espaço comum e do espaço privado. A terceira fase corresponde à etapa de apaziguamento do conflito e revela- 
se pelo predomínio de um estilo de vida individual entre os moradores (ZERLOTINI et al., 2018). 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 

problemas causados pelas fortes chuvas é requalificada para a necessidade compreensão e 
reconhecimento da ação das águas no território.  

Ocupando as cabeceiras, meia encostas e fundo de vales, os moradores lidam com 
os processos erosivos e de assoreamento, movimentação de terra e inundações. A 
tecnologia social "O caminho das águas", a partir da articulação entre moradores, técnicos e 
voluntários, revela que o território das ocupações urbanas abriga estratégias da 
autoprodução e da autogestão do espaço como: a reutilização de águas pluviais nas hortas 
e quintais produtivos; valas de drenagem para desvio das águas da chuva; desenvolvimento 
de dispositivos de contenção de mesoestrutura que minimiza os processos de acumulação 
aluvial no fundo de vale; reserva da água do telhado para afazeres domésticos; plantar em 
áreas erodidas, entre outros.  

A caminhada revela a concepção espacial dos moradores a partir do cotidiano e uma 
dimensão imediata, em que há uma adaptação ao território vivenciado uma vez que os 
baixos recursos influem na alteração da microescala da cidade (os territórios de ocupações) 
e no seu modo de sobrevivência. As águas do território e o seu manejo expressam um 
cuidado e um conhecimento por parte dos moradores que se revela na vivência e na relação 
com o espaço.  

Os múltiplos mecanismos de produção da injustiça urbana no território das 
ocupações reproduzem, sob a forma de proteção ambiental (ACSELRAD et al., 2009), a 
desigualdade a partir de processos sociais e políticos, uma vez que a classe mais pobre se 
instala em áreas desvalorizadas pelo mercado imobiliário, como já discorrido. Porém, uma 
vez instalados, esses ainda irão sofrer com reiteradas tentativas de deslegitimação da luta 
pela moradia, no qual se utilizarão como argumentos a legislação urbanística e a proteção 
ambiental.  

Outro fator que exemplifica essa desigualdade ambiental é que, ao ocuparem 
terrenos desprovidos dessa infraestrutura urbana, os marginalizados irão conviver 
diariamente com as consequências dos males ambientais - desencadeados por toda a 
cidade. Isso significa que, ao ocupar, os moradores se instalam em locais que já se 
encontram alterados devido aos processos de urbanização instalados nas cidades, que 
incluem, retirada de áreas verdes, processos de erosão, poluição dos cursos d’água - sendo 
expostos a desproporcionais riscos. 

Os conflitos socioambientais ligado aos aspectos hídricos presentes nas cidades são 
reflexo da omissão do Estado e da ausência de políticas públicas que garantam a proteção 
ambiental através de um outro discurso. A indistinção entre o ambiental e o urbano é 
compreendida uma vez que percebemos que toda e qualquer ação humana no território 
repercutirá de maneira sistêmica. A noção de cidade geossuportada (CARVALHO, 1999), 
seja no espaço formal ou informal, aponta que o território é composto de três camadas: 
infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura. Todas as camadas são indissociáveis e 
interdependentes, portanto, a camada que se relaciona aos elementos naturais - relevo, 
vegetação, solo, água - modifica e é modificada pelas outras camadas: redes urbanas e 
estruturas finalísticas.  

Partindo das discussões propostas pela Ecologia Política (COSTA, 1999), podemos 
refletir sobre a sustentabilidade, no sentido de que o desenvolvimento sustentável 
ultrapassa o debate da preservação da natureza em si, ganhando papel fundamental nas 
transformações sociais, políticas e econômicas, refletindo diretamente na forma de 
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planejamento e intervenção espacial. Pode-se dizer que as práticas urbanas que se 
articulam no espaço refletem as relações de poder postas no mesmo; e os conflitos 
socioambientais urbanos são traduzidos em novas formas de gestão e autonomia do espaço 
e ações que reafirmam identidade da comunidade.  

A ocupação de território a partir das experiências de ocupações urbanas demonstra 
que há uma chance ímpar de produção espacial sustentável, uma vez que a moradia se 
insere no território sem o advento da mesoestrutura urbana disposta pela cidade formal, 
coadunando numa apropriação do espaço a partir da necessidade do acesso e conquista do 
direito à moradia. Nesse sentido, o território se exime das práticas urbanas 
homogeneizadas, discriminatórias e insustentáveis ambientalmente praticadas na cidade 
formal: 

As práticas autoconstrutivas das ocupações e a sua capacidade de organização 
política caracterizam uma ruptura com o modelo dominante, o que abre outras 
possibilidades de atuação para técnicos especialistas, de modo que estes possam 
prestar assessoria compatível com a realidade da produção do espaço das 
ocupações. (ZERLOTINI; GOMES; CYRINO, 2015, p.16).  

A autoprodução do espaço, portanto, possui aspectos significativos que nos mostra a 
centralidade do morador nos processos de urbanização - questão chave para uma 
transformação ambiental em nossas cidades. A aproximação do projeto com a obra – fica a 
cargo do morador a gestão de recursos e tomadas de decisão, o que mostra uma autonomia 
sobre o espaço da moradia e do espaço urbano microlocal; a produção do espaço de forma 
menos agressiva, muito devido aos escassos recursos e ao senso de observação e respeito 
do construtor às condições de suporte oferecidas pelo sítio; a não divisão social entre 
trabalho intelectual e trabalho manual, e sim uma divisão por habilidades; entre outros 
(SILVA, 2013). É necessário se aproximar das pessoas para compreender estas constroem 
seu espaço coletivamente, afinal, são as relações sociais que constroem o espaço.  

2. PROCESSOS COLABORATIVOS E O DESENVOLVIMENTO DE UMA TECNOLOGIA 
SOCIAL 

As ações desenvolvidas pelo EI são discutidas e decididas colaborativamente, com 
os moradores. A proposta da assessoria técnica direta do EI é conciliar a experiência dos 
moradores que autoproduziram seu território com outras técnicas de gestão e de 
urbanização, que privilegiam a relação direta do homem com a natureza (SILVA; LEAL, 
2019). Entendemos como processos de urbanização sustentável aqueles que buscam a 
justiça ambiental e social, o que vincula-se ao reconhecimento de que as técnicas 
convencionais de urbanização, predominantes na cidade formal, desequilibram o ciclo das 
águas e seus efeitos no território.  

Nos territórios autoproduzidos essa urbanização é inexistente, o que permite 
experimentar técnicas de urbanização diferentes da cidade formal, que objetive produzir 
menor impacto ao meio ambiente. Além disso, considera-se o potencial dos traços de 
autogestão do território pelos moradores. Os riscos à essa população podem aumentar em 
períodos chuvosos, e o manejo das águas é um assunto tratado pelos moradores com 
fundamental importância para a estabilidade das moradias e a sobrevivência a partir dos 
aspectos hídricos. Aos sofrerem os impactos da água no seu território, os moradores usam-



635

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 

planejamento e intervenção espacial. Pode-se dizer que as práticas urbanas que se 
articulam no espaço refletem as relações de poder postas no mesmo; e os conflitos 
socioambientais urbanos são traduzidos em novas formas de gestão e autonomia do espaço 
e ações que reafirmam identidade da comunidade.  

A ocupação de território a partir das experiências de ocupações urbanas demonstra 
que há uma chance ímpar de produção espacial sustentável, uma vez que a moradia se 
insere no território sem o advento da mesoestrutura urbana disposta pela cidade formal, 
coadunando numa apropriação do espaço a partir da necessidade do acesso e conquista do 
direito à moradia. Nesse sentido, o território se exime das práticas urbanas 
homogeneizadas, discriminatórias e insustentáveis ambientalmente praticadas na cidade 
formal: 

As práticas autoconstrutivas das ocupações e a sua capacidade de organização 
política caracterizam uma ruptura com o modelo dominante, o que abre outras 
possibilidades de atuação para técnicos especialistas, de modo que estes possam 
prestar assessoria compatível com a realidade da produção do espaço das 
ocupações. (ZERLOTINI; GOMES; CYRINO, 2015, p.16).  

A autoprodução do espaço, portanto, possui aspectos significativos que nos mostra a 
centralidade do morador nos processos de urbanização - questão chave para uma 
transformação ambiental em nossas cidades. A aproximação do projeto com a obra – fica a 
cargo do morador a gestão de recursos e tomadas de decisão, o que mostra uma autonomia 
sobre o espaço da moradia e do espaço urbano microlocal; a produção do espaço de forma 
menos agressiva, muito devido aos escassos recursos e ao senso de observação e respeito 
do construtor às condições de suporte oferecidas pelo sítio; a não divisão social entre 
trabalho intelectual e trabalho manual, e sim uma divisão por habilidades; entre outros 
(SILVA, 2013). É necessário se aproximar das pessoas para compreender estas constroem 
seu espaço coletivamente, afinal, são as relações sociais que constroem o espaço.  

2. PROCESSOS COLABORATIVOS E O DESENVOLVIMENTO DE UMA TECNOLOGIA 
SOCIAL 

As ações desenvolvidas pelo EI são discutidas e decididas colaborativamente, com 
os moradores. A proposta da assessoria técnica direta do EI é conciliar a experiência dos 
moradores que autoproduziram seu território com outras técnicas de gestão e de 
urbanização, que privilegiam a relação direta do homem com a natureza (SILVA; LEAL, 
2019). Entendemos como processos de urbanização sustentável aqueles que buscam a 
justiça ambiental e social, o que vincula-se ao reconhecimento de que as técnicas 
convencionais de urbanização, predominantes na cidade formal, desequilibram o ciclo das 
águas e seus efeitos no território.  

Nos territórios autoproduzidos essa urbanização é inexistente, o que permite 
experimentar técnicas de urbanização diferentes da cidade formal, que objetive produzir 
menor impacto ao meio ambiente. Além disso, considera-se o potencial dos traços de 
autogestão do território pelos moradores. Os riscos à essa população podem aumentar em 
períodos chuvosos, e o manejo das águas é um assunto tratado pelos moradores com 
fundamental importância para a estabilidade das moradias e a sobrevivência a partir dos 
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se de estratégias que tentam minimizar esses impactos, mesmo com poucos recursos. Esse 
aprendizado não pode ser desprezado, frente às situações de precariedade nas quais eles 
vivem (SILVA; LEAL, 2019).  

A tecnologia social "O caminho das águas" foi desenvolvida para promover a 
compreensão por moradores, alunos de graduação e técnicos especialistas, dos processos 
desencadeados pela água nos territórios, principalmente durante o período chuvoso5. 
Partindo de uma demanda da assessoria técnica direta às ocupações urbanas na Região da 
Izidora6, quando os moradores solicitaram a presença do Escritório de Integração para 
averiguar algumas situações de movimentação de terra após um período de forte chuva, foi 
proposto uma caminhada para avaliarmos toda a bacia hidrográfica7 e não apenas casos 
pontuais. A perspectiva para a aplicação desta tecnologia social se colocou como forma da 
caminhada no território envolvesse não somente aqueles afetados diretamente pelos 
processos desencadeados pela água das chuvas, mas sim todos os moradores da 
ocupação.  

Entendemos a caminhada como tecnologia social (TS), pois seu princípio reside na 
“autonomia das pessoas, não apenas individual, mas sobretudo coletiva ou, em outras 
palavras, sua emancipação de relações sociais de dominação e a construção de relações 
sociais de cooperação” (KAPP; CARDOSO, 2013, p.7, apud. ZERLOTINI, 2014). Seu 
objetivo, enquanto uma TS crítica, é aproximar saberes informais e formais, com a finalidade 
última de instrumentar a comunidade para que ela própria exerça a transformação sócio-
ambiental. Dessa forma, a solução não é definida pelo técnico, e sim construída 
coletivamente. Ao restituir à sociedade o controle sobre os processos produtivos, 
pressupõe-se uma transformação na própria estrutura de produção de conhecimento, isto é, 
no modo convencional de atuação do cientista ou do técnico especialista (ZERLOTINI, 
2014).  

Além de avaliar deslizamentos de terra, vegetação em iminência de queda e áreas 
passíveis de alagamento - trabalho muitas vezes realizados com a prevalência do 
conhecimento técnico e nenhuma contribuição do morador -, a TS buscou revelar o modo 
como esses autoprodutores lidam com as águas em seus territórios. Iniciativas individuais e 
coletivas de captação e tratamento da água de chuva e das águas residuais, quintais 
produtivos e cuidado com áreas verdes convivem com processos de erosão, assoreamento 
de nascentes e rios e perda de solo agricultável.  

O caminho das águas foi, em um primeiro momento, uma oficina de sensibilização 
sobre o percurso das águas nos territórios e de seus efeitos, promovendo uma discussão a 
respeito da importância da gestão das águas como meio de melhorar a qualidade de vida e 
reduzir os riscos ambientais. Foi também uma oportunidade de construir coletivamente 
                                                
5 Esse levantamento foi idealizado pelos professores integrantes do Escritório de Integração, Tiago Castelo 
Branco e Viviane Zerlotini da Silva, a partir do desejo do primeiro de realizar um levantamento colaborativo e 
autônomo, a partir de experiências anteriores. 
6 Composta pelas ocupações Rosa Leão, Esperança, Vitória e Helena Greco. As ocupações da região Izidora 
surgiram em junho de 2013, com a ocupação de um terreno que não cumpria a função social e com propriedade 
questionável juridicamente. A região é periférica, localizada no norte de Belo Horizonte, divisa com o município 
de Santa Luzia, próximo a bairros de baixa renda. 
7 Bacia hidrográfica é toda a área drenada (de influência) por um curso d’água e seus tributários (cursos d’água 
menores), delimitada pelos pontos mais altos do relevo. Esses pontos mais altos são chamados divisores de 
água. A bacia hidrográfica também é formada por canais que drenam a água da chuva, chamados linhas de 
drenagem, e carregam sedimentos das partes mais altas do terreno para um canal principal, o fundo de vale. 
(SILVA; LEAL, 2019). 
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ações que possam garantir o acesso à água potável no território - o que chamamos de 
técnicas de urbanização sustentável - considerando o modo como as águas da chuva e as 
águas servidas já são manejadas pelos moradores.  

A compreensão e o registro de processos desencadeados pela água das chuvas nos 
territórios; o do comportamento do solo em contato com a água; a identificação do modo 
como os moradores lidam com a água (levantamento de potencialidades como, por 
exemplo, a reutilização da água ou seu direcionamento) e o entendimento desses a respeito 
de seu território - tudo isso se configurou como finalidade da TS.  

As etapas dessa TS consistiram em: 1) divulgação do evento "Caminho das Águas" 
nas redes sociais (aplicativo para smartphone Whatsapp, cartazes divulgados no território e 
na Universidade e a rede social Instagram); 2) inscrição de interessados em realizar a 
oficina (formulário on-line Google Docs); 3) acolhimento dos inscritos na oficina pelos 
moradores da localidade; 4) divisão dos grupos de trabalho com representantes de 
moradores, estudantes e técnicos e criação do grupo no Whatsapp; 5) divisão das tarefas 
entre os membros (registro de imagem, vídeo, áudio e texto com o auxílio de aplicativos 
gratuitos ou software livre) e transferência dos aplicativos: - Relive: gera vídeos da 
caminhada com recursos do sistema de satélite disponibilizado pelo Google Maps e fotos 
georreferenciadas do smartphone - Strava: gera mapas da caminhada com recursos do 
Google Maps - Whatsapp: organiza cronologicamente os registros de imagem, vídeo, áudio 
e texto gerados pelo grupo; - Aplicativo da câmera do smartphone: gera fotos 
georreferenciadas; - Speech Text: transcreve automaticamente áudios em texto; 6) 
caminhada colaborativa, observação dos caminhos da água, das soluções que os 
moradores dão à presença da água no terreno (reutilização, direcionamento, etc) e dos 
impactos gerados no território; 7) armazenamento digital das informações levantadas 
durante a atividade no Google Drive, aplicativo que permite a organização dos dados 
coletados em campo em pastas em nuvem; 8) elaboração colaborativa de um relatório 
técnico por meio do Google Docs; 9) devolução do relatório para comunidade e debate 
sobre as intervenções necessárias para diminuir o impacto causado pelo caminho das 
águas.  

A opção pelo uso de tecnologias digitais no campo, não se deve a necessidade de 
precisar em um mapa a informação, mas de registrar e escrever simultaneamente as 
informações. O propósito aqui é devolver o mais rápido possível para os moradores os 
dados coletados ao longo da caminhada. Embora essa devolução é realizada 
simultâneamente com os moradores, em campo, a devolução por meio de um relatório 
fotográfico permite aos moradores o seu uso em futuras situações de negociação do conflito 
fundiário. O relatório fotográfico não pretende ser um fim em si mesmo, mas base para 
futuros documentos das ocupações, cujo conteúdo pode ser selecionado, segundo os 
critérios de pertinência elaborados pelos moradores.  

A mobilização dos participantes foi feita através de grupos de Whatsapp, já que essa 
é a principal maneira adotada pelos moradores das ocupações como meio de comunicação. 
Banners digitais foram criados, para explicarmos para os participantes do que se trataria 
essa caminhada e com qual intencionalidade seria desenvolvida. As visitas de campo 
aconteceram em finais de semana, durante o período da manhã e tarde. Optou-se por visitar 
cada ocupação em um final de semana, tendo as datas das visitas de campo ficado 
organizadas assim: Ocupação Vitória (01/12/2018); Ocupação Esperança (08/12/2018); 
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ações que possam garantir o acesso à água potável no território - o que chamamos de 
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Ocupação Rosa Leão e Helena Greco (15/12/2018). Depois de estabelecidas as datas, 
foram criados grupos no Whatsapp para que os participantes referentes a cada caminhada 
pudessem compartilhar o que foi observado durante o exercício.  

Figura 01: Banner digital utilizado para mobilizar os participantes da caminhada. 

Fonte: Acervo do Escritório de Integração, 
2018. 

Nos dias da aplicação da TS, os grupos foram divididos em setores e a caminhada 
se iniciou a partir da encosta, do fundo de vale e a da cabeceira. Optou-se por fazer a 
sistematização das informações levantadas em cada caminhada em formato de relatório 
fotográfico, onde além de realizar o mapeamento das questões apontadas, seriam feitas 
descrições detalhadas. A atividade foi registrada com gravação de narrativas do observador 
- técnico -, descrições de fatos pelos moradores e registro fotográfico dos trajetos 
percorridos. Os moradores relataram seu receio de haver um despejo parcelado em áreas 
tidas como de risco e de preservação segundo a URBEL. Apresentaram ainda os pontos 
considerados por eles como mais críticos: áreas de grandes erosões e voçoroca, vias onde 
a correnteza é mais forte, a questão das áreas de preservação e os lotes ou casas vazias. A 
oficina foi realizada de modo colaborativo, cuja intenção final era produzir um relatório 
técnico para os moradores se apropriarem das informações e solicitarem, junto ao poder 
público, as intervenções necessárias no território para sua reabilitação ambiental.  

Figura 02: Caminhada na Ocupação Vitória. 
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Fonte: Acervo do Escritório de Integração, 2018. 
A reflexão proporcionada pelo percurso no território, tomando a microbacia como 

unidade de gestão e ação, é de que os moradores já adotam estratégias acerca dos 
aspectos hídricos que envolvem seu cotidiano, no topo de morro, na meia encosta e no 
fundo de vale. O desafio é de requalificar as demandas e pensar junto com os moradores 
dispositivos de drenagem, infiltração e contenção, levando em conta as possibilidades de 
infiltração das águas nas áreas de topo de morro, a diminuição da velocidade da água da 
chuva e a retenção dos caudais sólidos na encosta, para evitar processos de assoreamento 
de corpos de água no fundo de vale. 

Nesse sentido, pensar a dimensão da sustentabilidade na utilização de 
tecnologias sociais implica necessariamente não partir com definições 
preestabelecidas, definidas técnica e heteronomamente, mas buscar soluções 
que respondam às demandas e às capacidades técnicas e às formas de 
utilização dos recursos naturais das populações concretas. (KAPP; CARDOSO, 
2013, p.115).  

O caminho das águas se mostrou adequado dentro da assessoria técnica direta, uma 
vez que ele é entendido como um processo e não como um produto a ser consumido pelos 
moradores. Dessa maneira aponta-se outra possibilidade de atuação do técnico que, por 
meio de processos colaborativos, coloca o usuário como sujeito ativo no processo de 
produção (ZERLOTINI, 2014). O modo de autoprodução do espaço demonstra que as 
práticas cotidianas podem ser transformadas a partir da ampliação de suas potencialidades 
e por isso entender esse processo é essencial. 

Figura 03: Discussão com os moradores sobre possibilidades de atuação na Ocupação 
Helena Greco. 

Fonte: Acervo do Escritório de Integração, 2019. 

3. Conclusão 

Os moradores das ocupações urbanas já desenvolvem soluções para seus 
problemas, contando para isto apenas com seus recursos e saberes do dia a dia. O caminho 
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das águas revelou para os técnicos que essas soluções contribuem de maneira efetiva para 
a manutenção do ciclo das águas no território, por meio de estratégias de infiltração 
(deixando áreas permeáveis, por exemplo), desvio (canaletas e valas de drenagem) e 
reutilização (armazenamento em caixas d’água e bombonas) da água.  

Nosso intuito, nesse processo de colaboração a partir da tecnologia social, foi 
potencializar, de forma participativa, essas soluções, agregando, quando necessário, 
conhecimentos técnico-científicos. A proposição de soluções técnicas visava sempre uma 
construção coletiva, de modo a desfazer a alienação do homem desassociado à natureza. 
As metodologias colaborativas utilizadas possibilitaram o reconhecimento dos processos de 
urbanização em curso no território e um debate acerca de questões futuras que os 
moradores poderiam articular junto ao poder público.  

Não se trata, contudo, de uma simples aplicação da ciência e da tecnologia já 
prontas, como se fossem pacotes tecnológicos. Para funcionarem de modo efetivo, esses 
projetos devem ser necessariamente inovadores e requerem novos conhecimentos a serem 
desenvolvidos lado a lado com os moradores. Quando se trata de compreender e contribuir 
para uma apropriação efetiva, a participação desses trabalhadores é não apenas uma 
exigência política para respeitar a autogestão, mas uma exigência técnica, sem a qual 
nenhum instrumento funcionará de fato. É fundamental pensar em uma apropriação efetiva 
a partir da ideia de comum, em que os moradores possam se organizar para adquirir 
autonomia no processo de autogestão.  

A atuação do Escritório de Integração é pautada pelas solicitações dos e nos 
territórios, a partir de uma demanda real. Mediante a processos colaborativos é possível a 
requalificação das demandas e o desenvolvimento de recursos e aparatos para avançar na 
linguagem. Nesse sentido, o levantamento sócio-espacial foi essencial para o 
desenvolvimento da tecnologia social “Caminho das águas”, uma vez que o mesmo surge 
em um momento em que os moradores demandavam assessoria nas discussões dos 
sistemas de urbanização que a população iria exigir junto aos órgãos públicos.  

Em um primeiro momento, o levantamento sócio-espacial, através da escuta atenta, 
revelou a necessidade de compreensão do território pelos moradores de maneira mais 
ampla, para que eles pudessem entender, por exemplo, os efeitos de uma avenida asfaltada 
e dessa forma discutir coletivamente sobre outras possibilidades de pavimentação. O 
levantamento sócio-espacial, nesse sentido, focou na discussão da mesoestrutura existente 
a partir da análise dos princípios que constituem a autoprodução, para antecipar a 
urbanização formal, por meio de um plano urbanístico colaborativo.  

A partir dessa mobilização, e da demanda no período de chuvas, foi proposto a 
caminhada. Assim, a tecnologia social, o caminho das águas, também se caracterizou como 
uma ferramenta de levantamento sócio-espacial, uma vez que ela revela aspectos do 
cotidiano dos moradores. Documentar e analisar sobre a contribuição específica do saber 
prático dos moradores e sua experiência no território, nos revela a organização e a 
capacidade de interferência dos grupos nos processos de inovação permanente. Colocando 
os moradores como sujeitos que constroem o território, os processos colaborativos 
requalificam as demandas e reconhecem o saber empírico dos moradores e sua relação 
com a natureza como potencialidade.  

Para caracterização das observações, o Escritório de Integração utilizou-se dos 
conhecimentos geomorfológicos do território, baseando-se nos conceitos técnicos que 
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formam uma bacia hidrográfica e os termos utilizados no cotidiano dos próprios moradores. 
Desse modo, todos os participantes da atividade puderam aprender sobre a área estudada: 
os moradores assimilam os processos naturais e seu comportamento aos termos técnicos, 
apresentadas pelos técnicos, e os membros da academia entendem as peculiaridades do 
território pelo ponto de vista dos moradores, através do contato físico e da compreensão das 
vivências que revela, posteriormente, uma assessoria muito mais próxima à realidade da 
população que se encontra na região.  

O desafio da devolução desse documento de análise do território encontra-se na 
definição de uma linguagem que seja acessível aos moradores. A ideia é que, mesmo sem a 
presença dos técnicos, os moradores tenham autonomia para discutir a partir de uma 
reflexão acerca do território vivido e experimentado, com auxílio desse documento e de 
argumentações construídas coletivamente. O debate acerca de processos naturais e do 
comportamento dos territórios deve ser pautado em uma troca de saberes, nos quais os 
técnicos devem buscar termos e expressões que sejam de amplo entendimento aos 
moradores, que aparecem no diálogo na própria comunidade, através de seus experts da 
vida.  

Nos debruçar para desenvolver tecnologias que são de demandas reais e que 
envolvem a relação cotidiana das pessoas em situações dos ambientes urbanos informais 
se coloca como uma opção para os atuais processos heterônomos de urbanização, 
extremamente difundidos nos grandes centros urbanos dos países emergentes e geradores 
de grandes impactos ambientais e sociais. É uma busca também por justiça ambiental e 
social.  
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“Conflitos na regularização fundiária à promoção do habitat social: A geopolítica da 
participação social no Córrego da Batalha - PE.” 

Ronaldo CAMPOS (1), Fabiano DINIZ (2), Sílvio GARNÉS (3)  

(1) Universidade Federal do Tocantins 
(2) Universidade Federal de Pernambuco 
(3) Universidade Federal de Pernambuco 

Eixo D: Reconocimiento, análisis y debate en torno a conflictos urbanos y nuevas formas de vivir. 

Resumen: Los conflictos contemporáneos en la producción de espacio urbano se retratan en la lucha 
diaria por el derecho a la vivienda en los centros urbanos informales de las ciudades brasileñas. La 
promoción del hábitat social depende de la geopolítica de producción de estos espacios a partir de la 
implementación de modelos comunitarios de gestión participativa. La regularización de la tierra como 
instrumento democrático de acciones interdisciplinarias permite la participación de los actores 
involucrados a través de acciones colectivas, con el objetivo de promover la habitabilidad, la 
seguridad social y la consolidación de la ciudadanía. Por un lado, existen problemas estructurales de 
la falta de vivienda en los asentamientos urbanos informales, y por otro, una política de vivienda que 
contempla el derecho a la vivienda, la planificación territorial efectiva y las iniciativas sociales y 
ambientales destinadas a la consolidación del hábitat social. Este escenario lleva a una reflexión 
sobre los conflictos expuestos al proceso de regularización de la tierra, especialmente en la 
producción del espacio urbano como causa social, los derechos ganados y la garantía de 
participación en los procesos de toma de decisiones. Son dignos de mención los registros actuales 
sobre la irregularidad de los bienes inmuebles en el territorio nacional, aproximadamente la mitad de 
estas propiedades carecen de registros de tierras, en los centros urbanos informales es proporcional 
al registro de residentes ocupantes, además de la necesidad de un proceso de regularización de 
tierras que requiere normas legales especiales , urbanística, físico-ambiental y social. En este 
contexto, la participación social de los involucrados en el proceso de regularización de la tierra se 
convierte en una demanda de arreglos geopolíticos democráticos. En la Región Metropolitana de 
Recife, el estado de insalubridad en los núcleos urbanos informales no puede justificarse únicamente 
por el descuido de la política urbana local, sino, además de la falta de políticas prioritarias, mucho 
más debido al proceso histórico de políticas de exclusión experimentado por los residentes de 
Córrego de la batalla. La metodología analítica se basa en experiencias empíricas del equipo de 
regularización de tierras de UFPE. Este artículo es una contribución al debate sobre los conflictos de 
tierras, la participación social y el derecho a la vivienda, considerando los conflictos en la formulación 
de políticas democráticas de regularización de tierras sujetas a los espacios desiguales de la 
geopolítica de la participación social, en contra de la conquista de la ciudadanía.  
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Eixo D: Reconocimiento, análisis y debate en torno a conflictos urbanos y nuevas formas de vivir. 

Resumen: Los conflictos contemporáneos en la producción de espacio urbano se retratan en la lucha 
diaria por el derecho a la vivienda en los centros urbanos informales de las ciudades brasileñas. La 
promoción del hábitat social depende de la geopolítica de producción de estos espacios a partir de la 
implementación de modelos comunitarios de gestión participativa. La regularización de la tierra como 
instrumento democrático de acciones interdisciplinarias permite la participación de los actores 
involucrados a través de acciones colectivas, con el objetivo de promover la habitabilidad, la 
seguridad social y la consolidación de la ciudadanía. Por un lado, existen problemas estructurales de 
la falta de vivienda en los asentamientos urbanos informales, y por otro, una política de vivienda que 
contempla el derecho a la vivienda, la planificación territorial efectiva y las iniciativas sociales y 
ambientales destinadas a la consolidación del hábitat social. Este escenario lleva a una reflexión 
sobre los conflictos expuestos al proceso de regularización de la tierra, especialmente en la 
producción del espacio urbano como causa social, los derechos ganados y la garantía de 
participación en los procesos de toma de decisiones. Son dignos de mención los registros actuales 
sobre la irregularidad de los bienes inmuebles en el territorio nacional, aproximadamente la mitad de 
estas propiedades carecen de registros de tierras, en los centros urbanos informales es proporcional 
al registro de residentes ocupantes, además de la necesidad de un proceso de regularización de 
tierras que requiere normas legales especiales , urbanística, físico-ambiental y social. En este 
contexto, la participación social de los involucrados en el proceso de regularización de la tierra se 
convierte en una demanda de arreglos geopolíticos democráticos. En la Región Metropolitana de 
Recife, el estado de insalubridad en los núcleos urbanos informales no puede justificarse únicamente 
por el descuido de la política urbana local, sino, además de la falta de políticas prioritarias, mucho 
más debido al proceso histórico de políticas de exclusión experimentado por los residentes de 
Córrego de la batalla. La metodología analítica se basa en experiencias empíricas del equipo de 
regularización de tierras de UFPE. Este artículo es una contribución al debate sobre los conflictos de 
tierras, la participación social y el derecho a la vivienda, considerando los conflictos en la formulación 
de políticas democráticas de regularización de tierras sujetas a los espacios desiguales de la 
geopolítica de la participación social, en contra de la conquista de la ciudadanía.  
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Resumo: Os conflitos contemporâneos na produção do espaço urbano estão retratados na luta 
cotidiana pelo direito à moradia nos núcleos urbanos informais das cidades brasileiras. A promoção 
do habitat social depende da geopolítica de produção desses espaços a partir da implementação de 
modelos comunitários de gestão participativa. A regularização fundiária como instrumento 
democrático de ações interdisciplinares, viabiliza a participação dos atores envolvidos através de 
ações coletivas, com o objetivo de promover a habitabilidade, a segurança social e a consolidação da 
cidadania. De um lado, destacam-se problemas estruturais da falta de moradia nos aglomerados 
urbanos informais, e do outro, de uma política habitacional que contemple o direito à moradia, efetivo 
ordenamento territorial e iniciativas socioambientais voltadas à consolidação do habitat social. Este 
quadro leva à reflexão sobre os conflitos expostos ao processo de regularização fundiária, sobretudo 
na produção do espaço urbano como uma causa social, dos direitos conquistados e da garantia da 
participação nos processos decisórios. Destacam-se os registros atuais sobre a irregularidade dos 
imóveis no território nacional, aproximadamente metade desses imóveis carecem de registros 
fundiários, nos núcleos urbanos informais é proporcional ao registro de moradores ocupantes, além 
da necessidade de um processo de regularização fundiária que demanda normas especiais jurídicas, 
urbanísticas, físico-ambientais e sociais. Nesse contexto, a participação social dos envolvidos no 
processo regularização fundiária torna-se uma demanda por arranjos geopolíticos democráticos. Na 
Região Metropolitana do Recife o estado de insalubridade nos núcleos urbanos informais não pode 
ser justificado apenas por descaso da política urbana local, mas, além da não existência de políticas 
prioritárias, muito mais decorrente do processo histórico das políticas de exclusão vivenciado pelos 
moradores do Córrego do Batalha. A metodologia analítica baseia-se em experiências empíricas da 
equipe de regularização fundiária da UFPE. O artigo é uma contribuição ao debate sobre conflitos 
fundiários, participação social e direito à moradia, considera-se os conflitos à formulação de políticas 
democráticas de regularização fundiária sujeitos aos espaços desiguais da geopolítica de participação 
social, contrariando a conquista da cidadania. 

Palavras-Chave: Geopolítica | Participação Social | Regularização Fundiária | Habitat Social 

 

Abstract: Contemporary conflicts in the production of urban space are portrayed in the daily struggle 
for the right to housing in the informal urban centers of Brazilian cities. The promotion of social habitat 
depends on the geopolitics of production of these spaces from the implementation of community 
models of participatory management. Land regularization as a democratic instrument of 
interdisciplinary actions enables the participation of the actors involved through collective actions, with 
the aim of promoting livability, social security and the consolidation of citizenship. On the one hand, 
there are structural problems of homelessness in informal urban settlements, and on the other, a 
housing policy that contemplates the right to housing, effective territorial planning and social and 
environmental initiatives aimed at the consolidation of social habitat. This scenario leads to a reflection 
on the conflicts exposed to the land regularization process, especially in the production of urban space 
as a social cause, the rights won and the guarantee of participation in decision making processes. 
Noteworthy are the current records on the irregularity of real estate in the national territory, 
approximately half of these properties lack land registrations, in informal urban centers is proportional 
to the registration of occupying residents, in addition to the need for a land regularization process that 
requires special legal standards, urbanistic, physical-environmental and social. In this context, the 
social participation of those involved in the land regularization process becomes a demand for 
democratic geopolitical arrangements. In the Metropolitan Region of Recife, the state of unhealthiness 
in the informal urban nuclei cannot be justified solely by the neglect of local urban policy, but, in 
addition to the lack of priority policies, much more due to the historical process of exclusion policies 
experienced by residents of Córrego of the Battle. The analytical methodology is based on empirical 



644

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

experiences of the UFPE land regularization team. This article is a contribution to the debate on land 
conflicts, social participation and the right to housing, considering conflicts in the formulation of 
democratic policies of land regularization subject to the unequal spaces of the geopolitics of social 
participation, contrary to the conquest of citizenship.  

Keywords: Geopolitic | Social Participation | Land Regularization | Social Habitat   
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Introdução 

A luta cotidiana pelo direito à moradia representa a legitimação do espaço urbano 
conquistado nos núcleos urbanos informais das cidades e um dos instrumentos políticos 
utilizados para fomentar a luta por esse direito é o da legislação fundiária. Embora nos 
últimos anos a política urbana na esfera pública tenha pouco promovido o habitat social, a 
legislação atual voltada à regularização fundiária foi flexibilizada em favor do mercado 
imobiliário, diante desse conflito, surgem novas ameaças aos espaços urbanos informais 
sacrificados por arranjos geopolíticos de participação social, conduzidos pelo avanço da 
política neoliberal e orientados à implementação de modelos comunitários de gestão 
participativa. 

  Neste estudo, a reflexão sobre os conflitos na regularização fundiária parte da 
análise do processo de participação que originou o modelo de gestão compartilhada do 
Núcleo Urbano Informal (NUI) Córrego da Batalha. Desenvolvido sob a influência da 
geopolítica espacial que forma um conjunto de estratégias das forças locais e dos atores 
envolvidos na relação de domínio territorial do nível municipal ao nacional, passando pela 
esfera estadual. Compreende-se, assim, um conjunto de diversidades políticas a partir de 
posições estratégicas no confronto com os ocupantes do território administrado pelo domínio 
público.  

É salutar o registro da irregularidade dos imóveis nas cidades brasileiras, confirma-se 
assim a carência por intervenções fundiárias nos NUI diante da situação desfavorável dos 
ocupantes, sendo a regularização fundiária um processo para efetivação de demandas a 
partir de normas especiais jurídicas, urbanísticas, físico-ambientais e sociais, isso leva a 
configuração de novos arranjos geopolíticos de poderes para garantir a gestão 
compartilhada. Nessa dialética do espaço ocupado, formada pela participação dos 
envolvidos no processo de regularização fundiária, o confronto com esses arranjos torna-se 
um desafio a democratização e promoção do habitat social.  

Nas maiores parte das cidades da Região Metropolitana do Recife, como na Cidade 
de Jaboatão dos Guararapes, a necessidade de intervenção fundiária nos NUI antecede a 
falta de prioridade da política urbana nacional diante do histórico das políticas de exclusão 
ao longo dos últimos anos, o que representa hoje, um descaso às instâncias participativas e 
aos processos decisórios referentes as políticas públicas urbanas. Na análise em questão, 
discute-se os limites da forma organizacional do processo de gestão através da participação 
dos atores envolvidos na dinâmica dos conflitos da regularização fundiária, na maioria das 
vezes esses limites perpassam pela condição urbana, social e geopolítica, esta última define 
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por sua vez os mecanismos metodológicos da participação efetiva dos atores envolvidos 
nas diversas etapas da regularização fundiária. A experiência do Córrego da Batalha em 
debate, foi vivenciada por técnicos, gestores públicos e moradores locais, e representa um 
conflito geopolítico entre representações públicas (domínio da área), patrimoniais 
(representação cultural) e habitantes (moradores históricos) no território pesquisado, 
confirmando-se que a luta pelo espaço urbano está associada a gestão do território. 

 A metodologia da pesquisa baseia-se em abordagens conceituais de estudiosos 
sobre o tema e experiências empíricas da equipe de regularização fundiária da UFPE. O 
artigo contribui com o debate contemporâneo sobre as questões expostas: conflitos 
fundiários, participação social e direito à moradia, busca compreender os conflitos à 
formulação de políticas democráticas de regularização fundiária sujeitos aos espaços 
desiguais da geopolítica de participação social, contrariando a conquista da cidadania. Ao 
longo do texto procura-se debater questões de conflitos: Qual o modelo adequado de gestão 
da participação dos atores envolvidos? Como minimizar conflitos urbanos de regularização 
fundiária frente ao quadro neoliberal atual da política urbana nacional? Entre outras 
questões que possam elucidar críticas frente a nova geopolítica de participação à promoção 
do habitat social.  

1. SEGREGAÇÃO TERRITORIAL DO ESPAÇO PÚBLICO: OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS 
E A PROMOÇÃO DO HABITAT SOCIAL 

Os debates contemporâneos sobre conflitos urbanos relevantes à regularização 
fundiária expõem a produção do espaço urbano, a conquista dos direitos sociais e a garantia 
da participação política como processos destituídos de princípios democráticos. Nos núcleos 
urbanos informais esses processos tornam-se mais evidentes e resultam em conflitos 
fundiários nas disputas pela posse da terra e da propriedade do imóvel, além das batalhas 
contra o mercado imobiliário e os empreendedores públicos e privados. O cenário de 
vulnerabilidade dos moradores demanda por políticas públicas e iniciativas do Estado que 
promovam o habitat social e a garantia do direito humano à moradia e à cidade. A falta de 
políticas urbanas efetivas para mediar e gerenciar os conflitos fundiários facilita o acesso à 
terra e ameaça a segurança dos moradores. Todavia, o princípio da função social da 
propriedade exige a implementação de políticas públicas urbanas de inclusão sócioterritorial 
e promoção de direitos fundamentais. Isso revela uma contraposição ao processo histórico 
de “exclusão social e de falta de planejamento urbano, onde a moradia e o direito à cidade 
passam a ser tratados como artigo de luxo” (ROLNIK, 2007, p.7-8). 

A segregação territorial e a função social da propriedade são dois extremos que 
oscilam na política urbana brasileira. Sendo o conflito fundiário um dos pilares emergentes 
dessa política e resultante do processo crescente de urbanização nas cidades brasileiras 
após os anos de 1970, segundo Rolnik e Fernandes (2016), onde prevaleceu o modelo de 
cidade excludente e segregador. Em especial à população de baixa renda, o modelo de 
exclusão promoveu obstáculos para o acesso à terra legal urbanizada, acelerando a 
distância entre o direito à cidade e o direito social à moradia, princípios fundamentais da 
Constituição Federal de 1988. Destaca-se assim o direito à cidade como princípio de 
interesse social constitucional e fundamentado no Estado Democrático de Direito que 
garante o direito à moradia regular. Entre outros conflitos fundiários, a falta de ordenamento 
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debate, foi vivenciada por técnicos, gestores públicos e moradores locais, e representa um 
conflito geopolítico entre representações públicas (domínio da área), patrimoniais 
(representação cultural) e habitantes (moradores históricos) no território pesquisado, 
confirmando-se que a luta pelo espaço urbano está associada a gestão do território. 

 A metodologia da pesquisa baseia-se em abordagens conceituais de estudiosos 
sobre o tema e experiências empíricas da equipe de regularização fundiária da UFPE. O 
artigo contribui com o debate contemporâneo sobre as questões expostas: conflitos 
fundiários, participação social e direito à moradia, busca compreender os conflitos à 
formulação de políticas democráticas de regularização fundiária sujeitos aos espaços 
desiguais da geopolítica de participação social, contrariando a conquista da cidadania. Ao 
longo do texto procura-se debater questões de conflitos: Qual o modelo adequado de gestão 
da participação dos atores envolvidos? Como minimizar conflitos urbanos de regularização 
fundiária frente ao quadro neoliberal atual da política urbana nacional? Entre outras 
questões que possam elucidar críticas frente a nova geopolítica de participação à promoção 
do habitat social.  

1. SEGREGAÇÃO TERRITORIAL DO ESPAÇO PÚBLICO: OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS 
E A PROMOÇÃO DO HABITAT SOCIAL 

Os debates contemporâneos sobre conflitos urbanos relevantes à regularização 
fundiária expõem a produção do espaço urbano, a conquista dos direitos sociais e a garantia 
da participação política como processos destituídos de princípios democráticos. Nos núcleos 
urbanos informais esses processos tornam-se mais evidentes e resultam em conflitos 
fundiários nas disputas pela posse da terra e da propriedade do imóvel, além das batalhas 
contra o mercado imobiliário e os empreendedores públicos e privados. O cenário de 
vulnerabilidade dos moradores demanda por políticas públicas e iniciativas do Estado que 
promovam o habitat social e a garantia do direito humano à moradia e à cidade. A falta de 
políticas urbanas efetivas para mediar e gerenciar os conflitos fundiários facilita o acesso à 
terra e ameaça a segurança dos moradores. Todavia, o princípio da função social da 
propriedade exige a implementação de políticas públicas urbanas de inclusão sócioterritorial 
e promoção de direitos fundamentais. Isso revela uma contraposição ao processo histórico 
de “exclusão social e de falta de planejamento urbano, onde a moradia e o direito à cidade 
passam a ser tratados como artigo de luxo” (ROLNIK, 2007, p.7-8). 

A segregação territorial e a função social da propriedade são dois extremos que 
oscilam na política urbana brasileira. Sendo o conflito fundiário um dos pilares emergentes 
dessa política e resultante do processo crescente de urbanização nas cidades brasileiras 
após os anos de 1970, segundo Rolnik e Fernandes (2016), onde prevaleceu o modelo de 
cidade excludente e segregador. Em especial à população de baixa renda, o modelo de 
exclusão promoveu obstáculos para o acesso à terra legal urbanizada, acelerando a 
distância entre o direito à cidade e o direito social à moradia, princípios fundamentais da 
Constituição Federal de 1988. Destaca-se assim o direito à cidade como princípio de 
interesse social constitucional e fundamentado no Estado Democrático de Direito que 
garante o direito à moradia regular. Entre outros conflitos fundiários, a falta de ordenamento 
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territorial ocasionada pela ocupação desordenada do solo e o parcelamento irregular são 
empecilhos para registro da propriedade acarretando insegurança jurídica, não acesso à 
infraestrutura básica e impedimento para obter financiamento, por fim, aponta-se a exclusão 
social como resultante do impedimento ao processo de regularização fundiária. Contrário ao 
processo de exclusão neoliberal, a regularização fundiária nos assentamentos informais 
promove os desfavorecidos economicamente, entre outras políticas urbanas, os princípios 
de instalação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) regulamentadas no Plano de 
Regularização de Zonas Especiais de Interesse Social (Prezeis) (1987), o Estatuto da 
Cidade (2001) e por último medidas instituídas na Lei Federal n° 13.465/2017, de 11 de 
julho de 2017, representam novas diretrizes para a regularização fundiária, apesar das 
contradições e orientações urbanísticas e ambientais dessa Lei. Este novo marco regulatório 
define a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S) (2017) e dirige aos 
municípios obrigações legais para gerenciar o processo de regularização e titulação. 
Contudo, após intervenções fundiárias, esses assentamentos não estarão plenamente 
seguros devido a vulnerabilidade da legislação e da política nacional urbana vigente, além 
de seus moradores continuarem com pouca ou nenhuma qualidade de vida. 

Observa-se que estas situações não suscitam a cidadania plena, pois os incentivos a 
participação dos beneficiários na regularização fundiária são limitados às instâncias 
participativas criadas durante a intervenção, sem contemplar na integra processos 
decisórios sustentáveis, mas, ainda que favoráveis a inclusão social. Cabe ressaltar que, a 
compreensão do termo regularização no próprio processo de legitimação fundiária e posse 
da terra, apresenta limites quanto as iniciativas práticas e implementação de planos de 
regularização fundiária e titulação, muitas vezes refere-se apenas ao contexto da aplicação 
da legislação e pouco ao processo pleno de urbanização das áreas, ou seja, o entorno não 
é contemplado, e menos ainda, obras de infra-estrutura urbana e prestação de serviços 
públicos que assegurarem a promoção do habitat social. Outras vezes, a participação dos 
envolvidos nos processos decisórios, mesmo sem ser considerada uma iniciativa material, e, 
neste caso, de cunho social, faz parte da compreensão do processo de desenvolvimento do 
habitat social, uma vez que a urbanização plena deve contemplar medidas que favorecem a 
qualidade social de vida dos moradores. Algumas experiências nos últimos anos (UFPE, 
2013), passaram a enfatizar com mais clareza a participação na gestão do plano de 
regularização e titulação, iniciativas que envolvem os atores no acompanhamento das 
atividades e na formação de comitê gestor para garantir a continuidade do processo, 
inclusive os mecanismos da legislação cartorial (UFPE, 2016). 

Conflitos fundiários gerados por precaução ao meio ambiente são complexos frente a 
realidade física das ocupações, situações de risco ou espaços urbanos vulneráveis ao 
desastre ambiental, os quais representam alvos de impedimentos técnicos na regularização 
fundiária. Outrossim, a realocação dos moradores deve está prevista no plano urbanístico e 
ambiental minimizando tais conflitos gerados por questões ambientais. Estas situações 
conflituosas necessitam de maior atenção por parte dos envolvidos no processo, onde as 
informações técnicas podem ser definidoras, gera-se assim um elevado grau de importância 
e expectativa frente as instâncias participativas que podem tomar decisões contrárias ao 
desejo do morador infrator. Assim pode ser com a preservação da cultura que interage aos 
costumes da habitabilidade a partir da permanência dos moradores no local e com suas 



648

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

relações sociais desenvolvidas ao longo do tempo, onde a construção de uma identidade 
própria com o lugar substancia traços culturais próprios. O processo interativo da 
regularização fundiária, neste contexto, tem certo nível de responsabilidade com a 
configuração dos atores envolvidos no modelo de gestão e nos processos decisórios, 
principalmente no que tange a alocação de recursos para investimentos nas áreas em 
transição à regularização, pois as ameaças do mercado imobiliário aos moradores é um dos 
grandes desafios do instrumento democrático da participação. Não há dúvida de que a 
regularização fundiária é um dos instrumentos da política urbana que promove a cidadania e 
o exercício da democratização perpassa pela luta do direito à cidade e ao espaço 
conquistado à promoção do habitat social. Entretanto, a participação como processo 
democrático é vulnerável diante da constelação de atores que promovem a gestão da 
cidade, ou seja, a gestão da área de intervenção depende dos arranjos geopolíticos de 
poderes construídos nos espaços histórico, cultural e social, além da ênfase ao 
desenvolvimento urbano e ao fator econômico atrelado ao assentamento. Por fim, as 
políticas públicas de regularização fundiária são fundamentais à promoção do direito social à 
moradia, conforme posto no Art. 23 da Constituição Federal de 1988. Porém, as dificuldades 
para alocação de recursos, inclusive para garantir a participação dos atores comunitários, 
realizar capacitação técnica e instruir na luta a favor das prioridades sociais, depende da 
vontade política dos envolvidos na gestão compartilhada (UFPE, 2015; 2016). A saber, os 
conflitos fundiários em grande parte são alimentados por falta de decisões equitativas, 
prevalecendo o poder de decisão das instâncias que não veiculam nos fóruns de gestão 
participativa a função social da propriedade urbana como prioridade. 

2. QUAL PODER DEFINE O ESPAÇO DA REGULARIZAÇÃO NA GEOPOLÍTICA DA 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL? 

A participação dos moradores durante as intervenções de regularização fundiária nos 
núcleos urbanos informais (NUI) faz parte do movimento de transformação física observado 
no cotidiano dos assentamentos, da dinâmica do desenvolvimento econômico local e da 
consolidação das lutas urbanas pela permanência nesses espaços. Esse movimento na 
estrutura física local está sujeito a interferência do mercado imobiliário nas negociações pelo 
espaço ocupado, tornando-se para os moradores uma território de lutas sem fim. Isso 
denota-se na evolução dos arranjos geopolíticos quando da participação dos envolvidos 
durante os processos decisórios à regularização de terras. 

Neste estudo, o conceito de geopolítica será utilizado para análise da formação da 
gestão participativa local a partir da representação e dos conflitos políticos eminentes ao 
processo de regularização fundiária. A base conceitual à compreensão da participação 
social no contexto da “geopolítica fundiária” está elucidada nos estudos iniciais sobre os 
fundamentos que determinam as relações entre a propriedade (espaço) e o poder (Estado). 
Sendo destaque neste debate o conceito de geopolítica nos níveis de representação do 
poder para gestão do espaço ocupado e definido como propriedade. 

A geografia geopolítica interpretada por Ratzel (1987), aponta a dependência direta 
do indivíduo e da sociedade dos espaços que ocupam. Ou ainda, a liberdade no espaço 
estaria condicionada aos limites naturais postos ao homem, como a qualidade do espaço 
ocupado ou as diferenças de níveis social ou físico impostas pela condição da 
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relações sociais desenvolvidas ao longo do tempo, onde a construção de uma identidade 
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poderes construídos nos espaços histórico, cultural e social, além da ênfase ao 
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XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

habitabilidade. A geopolítica foi alimentada por teóricos contemporâneos da escola 
geoestratégica, na qual as análises partem da junção de fatores geográficos e políticos 
determinantes da condição do Estado ou dos espaços que arregimentam uma região, 
cidade ou bairro, enfatizando o impacto da geografia (crítica) sobre a política. Afirmando-se 
que as imposições geográficas influiriam diretamente sobre a gestão política dos espaços e 
localização estratégica do Estado (Nação) até o nível do assentamento. O fato da 
participação social na regularização fundiária dialogar na escala local que é a referência 
espacial dos moradores participantes do processo, definições físicas passam a ser tratadas 
em negociações e processos decisórios entre os atores que dominam o espaço por 
ocupação ou por representação pública ou patrimonial, produzindo conflitos geopolíticos 
territoriais pela gestão do território em questão. 

Deste modo, a geopolítica está representada nas teorias e projetos voltados às 
relações de poder entre os Estados e as estratégias aos territórios nacionais ou 
estrangeiros, segundo definições da Ciência Política. Constitui ao mesmo tempo ações e 
reflexões acerca das relações de poder, o que pode ser definido em qualquer escala de 
abordagem do espaço político. Segundo Raffestin, o espaço pode vir a definir a formação do 
território e este quando ocupado, produz relações sociais, sendo assim definido como um 
campo de produção de poderes (1993, p.142-144). O termo geopolítica vai além da 
compreensão dos Estados Nacionais como detentores de poderes do espaço. Para Lacoste 
(1986), o conceito de geopolítica internaliza as estratégias de poderes das relações sociais 
vivenciadas nos territórios até o nível local, sinalizando um conjunto de diversidades 
políticas instituídas em diferentes territórios. Portanto, essas políticas buscam manter formas 
de poder sobre populações que se situam em territórios cujo controle é disputado. Em 
sintonia com as afirmações de Lacoste (1986), Foucault (1979) desenha a ideia de que os 
poderes não são produções simplistas do Estado, mas, condições da materialização de 
poderes em vários níveis e pontos diferentes no espaço, onde as conexões sociais atuam 
em constante movimento. 

Existe de fato uma diversidade de análises sobre o conceito de poder aplicado ao 
debate da geopolítica nas mais variadas escalas de compreensão sobre o espaço, no intuito 
de esboçar a geopolítica da participação social nos NUI, busca-se refletir sobre o poder ao 
nível local na disputa por espaços nas cidades. Isso traz a percepção de que o poder das 
elites hegemônicas representadas nas estruturas do Estado estende-se além do nível local, 
passando a ser consideradas as estruturas municipais, estaduais e federais. A geopolítica 
no nível local é definida por laços históricos, culturais e patrimoniais, como no caso do NUI 
Córrego da Batalha por sua situação espacial de inserção ao Parque Histórico Nacional dos 
Guararapes (PHNG), sendo o papel do Estado e de outros agentes e atores sociais de 
grande representatividade na formação geopolítica urbana local. 

A participação da sociedade civil nos projetos de regularização fundiária, frente a 
diversidade dos conflitos existentes, fez-se ampliar o conceito de esfera pública que inclui os 
níveis participativos e deliberativos oriundos de manifestações institucionais do Estado, 
como no exemplo do modelo de democracia deliberativa, segundo Habermas (2003, p.105- 
106), consolida a influência direta da esfera pública no sistema político. Isso leva a 
transformação do sistema político a partir da participação direta da sociedade civil. Fator 
preponderante na análise da geopolítica do poder local para se definir a participação política 
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dos atores envolvidos na luta pelo direito à cidade (HARVEY, 2012, p.81-82). Apesar das 
dificuldades para se compartilhar o poder político, a prática da participação ético-política é 
um exercício da cidadania na sua dimensão política. Segundo Lefebvre (2001), o exercício 
da participação democrática exercida no espaço público acontece na cidade e desenvolve-
se no espaço interno da cidade ou NUI como espaço para dirimir conflitos fundiários e 
defender direitos como a promoção do habitat social. 

Tendo em vista a amplitude conceitual, analisar a diversidade das interpretações da 
geopolítica da participação social no âmbito da regularização fundiária, é perceber como o 
conhecimento da especialidade territorial do poder implica na compreensão dos limites e 
das possibilidades dos processos participativos em políticas urbanas. Comprova-se essa 
demissão na análise empírica da experiência de gestão participativa no NUI Córrego da 
Batalha em Pernambuco. 

3. CONTROVÉRSIAS E RELAÇÕES DE PODER NA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
PARTICIPATIVA NO CÓRREGO DA BATALHA - PE  

Nas cidades brasileiras a política urbana é reflexo das transformações sociais, 
culturais e econômicas que vem sofrendo as sociedades ocidentais desde meados do último 
milênio. Isso tem levado à redefinição do papel e da atuação dos gestores públicos no 
espaço urbano, sobretudo na forma de intervenção nos núcleos urbanos informais (NUI) em 
áreas públicas. Neste contexto, o atendimento às demandas sociais passaram a fazer parte 
das ações de planejamento e gestão do Estado, melhorias urbanísticas, consolidação de 
assentamentos, qualificação das relações sociais e condições habitacionais. A Secretaria do 
Patrimônio da União (SPU), instituição responsável pela regularização fundiária em áreas de 
domínio da União, tem promovido ações em parceria com outras instituições públicas que 
visam promover o habitat social e cumprir a função social da propriedade através de 
projetos de interesse social para regularização de assentamentos, além de aplicar a 
legislação e princípios da política urbana nacional. O exemplo do NUI Córrego da Batalha, 
porção inserida no Parque Histórico Nacional dos Guararapes (PHNG), situado na Cidade 
de Jaboatão dos Guararapes, é simbólico para se analisar parcerias entre a SPU e a UFPE 
(CAMPOS, 2014). 

No NUI Córrego da Batalha entre 2012 e 2017 foi desenvolvido o Plano de 
Regularização Fundiária dos Assentamentos Habitacionais na Área de Domínio da União do 
PHNG, operacionalizado por equipes técnicas da UFPE e contou com o envolvimento de 
instituições públicas como a Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes (PMJG), no 
nível local e no nacional, a SPU e instituições envolvidas no espaço de intervenção 
representadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o 
Exército Brasileiro (UFPE, 2012; 2013; 2015; 2016). Entretanto, os principais atores desse 
processo são as entidades comunitárias, que sempre se fazem presentes de forma efetiva 
nas iniciativas públicas locais. Embora as relações cordiais tenham sido uma marca do 
convívio entre os atores citados, na práxis, alguns conflitos tornam-se evidentes, mesmo 
estando esses atores na busca permanente por uma melhor compreensão das dificuldades 
que acompanham os procedimentos da regularização fundiária e o processo de gestão 
compartilhada.  
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Na esfera pública é emblemático a estrutura burocrática, tanto nos espaços de 
representação quando na atuação das funções institucionais, influenciando sobremaneira na 
geopolítica da participação local no exercício de poder. Por conseguinte, é perceptível a 
diversidade de interesses nas relações entre técnicos, gestores e comunitários, em especial 
quando se trata de regularização fundiária, carece de maior articulação entre as instituições 
municipal, estadual e federal nas instâncias participativas. Os fatores citados acima 
interferem muitas vezes na execução dos projetos impactando na implementação, no 
Córrego da Batalha, depois de concluídos os procedimentos de natureza técnica foi 
produzido plano de regularização fundiária e de natureza urbanística, resultante do 
levantamento cartográfico, socioeconômico e da mobilização e participação dos 
beneficiários e das instâncias envolvidas. Contudo, conflitos de governança perpassam os 
interesses isolados dos gestores que comandam a direção das instituições, fazendo com 
que o processo de regularização fundiária e titulação nos núcleos urbanos informais tenha 
sofrido retardados e ainda não possa acontecer de forma plena. 

A democratização do espaço e a qualidade de vida na cidade são metas 
estabelecidas pelos atores gestores do projeto de regularização fundiária em questão. A 
experiência do Córrego do Batalha aglutina procedimentos para responder a demanda de 
regularização fundiária em área da União, cuja ocupação se circunscreve dentro do 
perímetro da área tombada do PHNG, área histórica e de grande valor cultual para o 
município de Jaboatão dos Guararapes na RMR (CAMPOS, 2014, p.26). Esta experiência 
de regularização fundiária representa um novo marco no modelo de participação social em 
áreas públicas. Considerando a metodologia baseada na interdisciplinaridade técnica, na 
integração das atividades e na ênfase aos arranjos geopolíticos de participação dos 
envolvidos no projeto, esses princípios representam instrumentos de democratização do 
espaço, de um lado busca-se compreender a diversidade do processo de gestão social e do 
outro, a interferência do poder político na geografia local. Deste modo, o ordenamento 
territorial na regularização fundiária pode ser consolidado a partir do modus operandi de 
gestão e de participação, constituindo-se mecanismo de relações de poder que são 
definidas nos arranjos da geopolítica local. 

Baseado no modelo interpretativo de gestão compartilhada, a análise traz à cena 
principal as equipes técnicas junto com os representantes comunitários e os moradores, 
estabelecidas assim alianças com o objetivo de cooperar no desenvolvimento de atividades 
de mobilização, participação e geração de informações sobre o processo de regularização 
com vistas à minimização dos conflitos fundiários e de gestão do território. Durante o 
levantamento de dados físicos e sociais, as representações públicas (domínio da área), 
patrimoniais (representação cultural) e habitantes (moradores históricos) exercitaram o 
diálogo sobre ações da regularização nas oficinas comunitárias. Estas oficinas serviram 
como base de apoio da gestão compartilhada que tinha como objetivo viabilizar a formação 
de um comitê gestor desenhado a partir da realidade geopolítica local, onde alojaram-se 
instâncias representativas das diferentes esferas de poder local, nacional e federal, além de 
interesses diversos para com a forma de tratamento do território historicamente controlado 
pelo poder público e ocupado pela população excluída na luta pelo direito à moradia. O 
advento da formação de comitês para gerenciar os NUI contou com representação da 
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PMJG, IPHAN, SPU, UFPE e do Exército, além de representantes das associações de 
moradores das áreas de atuação do projeto (UFPE, 2013; 2015; 2016). 

O modelo de governar com a participação plena, em linhas gerais, se propõe a uma 
gestão comunitária, definida a partir da ideia de compartilhar as proposições e decisões, 
centrada na prática participativa e nos condicionantes democráticos. A compreensão da 
política de participação no processo de regularização fundiária em áreas urbanas, exige um 
exercício interdisciplinar, ações coletivas e interferências sustentáveis no cotidiano dos 
moradores. No caso do Córrego da Batalha, o diagnóstico social da participação dos 
moradores contempla reflexões sobre o processo de gestão comunitária a partir da 
consonância entre as práticas institucionais e a realidade dos atores contraposta aos 
interesses comuns no mesmo espaço. Neste contexto, uma maior interação dos agentes 
sociais durante a execução e continuidade do processo da regularização fundiária é uma 
constatação da necessidade de mais participação dos moradores e dos demais atores 
envolvidos na gestão do espaço a ser regularizado. Certificando-se de que, de um lado, os 
moradores passam a ser gestores do espaço, do outro, eles são vítimas do processo de 
desagregação social urbana. Um nível elevado de organização social dos moradores é 
fundamental para que se possa consolidar um modelo democrático de gestão com a 
participação do conjunto de atores (UFPE, 2016). 

Apoiado no conceito de gestão democrática, este modelo proposto pelas equipes da 
UFPE e SPU-PE, garantia a formação de comissões comunitárias das áreas pesquisadas 
no PHNG a partir da delegação de representantes de quadras eleitos pelos moradores dos 
assentamentos. A versão piloto desse modelo obteve a participação dos moradores a partir 
do acompanhamento das atividades desenvolvidas nas diversas fases dos estudos para 
produção do plano urbanístico, até sua aprovação em assembleia comunitária que cominou 
com a instalação do primeiro Comitê Gestor do Córrego do Balaio, área também estudada 
pela equipe da UFPE, pertencente ao PHNG nas proximidades do Córrego da Batalha. O 
objetivo principal era gerenciar a regularização fundiária até a titulação de modo a promover 
a continuidade das lutas para conquistar melhorias na área. Os representantes tinham como 
papel, além de gerenciar, desenvolver projetos com a finalidade de viabilizar recursos para 
implantação dessas melhorias orientadas no Plano Urbanístico e de Gestão Comunitária 
que seria aprovado por todos, visando consolidar as propostas urbanísticas e de gestão. O 
Comitê Gestor do Córrego do Balaio foi instalado em 2014. No Córrego da Batalha as 
discussões com os representantes das quadras para criação do comitê gestor foram 
iniciadas nesse mesmo período, no entanto, devido a interrupção do projeto em maio de 
2015, não foram levadas adiante, sendo os trabalhos realizados pela UFPE suspensos e 
reiniciados em final de novembro de 2016 concluindo-se as intervenções em julho de 2017. 

Conclusão 

Observou-se dispersão dos atores comunitários e institucionais, de um lado pode-se 
atribuir essa dispersão ao fato da não continuidade do processo de regularização à titulação 
nos dois Córregos, do lado das instituições, a pouca vivência em práticas democráticas 
participativas e o baixo compromisso dos seus representantes, redundou no esvaziamento 
do comitê. No Córrego do Balaio com reinício do processo em novembro de 2018 sob a 
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gerência da SPU-PE junto com a PMJG, atualmente em curso, é esperado que se retome a 
discussão sobre a importância do funcionamento das instâncias democráticas participativas. 

Quanto a proposta de gestão comunitária no Córrego da Batalha, após a retomada 
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contemplar as áreas do Córrego da Batalha no seu conjunto, correspondendo as três áreas 
que foram divididas pela equipe técnica da UFPE para facilitar os levantamentos devido a 
extensão, em segundo, esta proposta seguiu as bases da compreensão da importância da 
participação dos moradores e das instituições em um diálogo permanente com todos atores 
envolvidos na gestão das áreas ocupadas pela comunidade e na gerência dos espaços 
integrados, áreas comunitárias e áreas institucionais, bem como na implementação de 
projetos para revitalização do PHNG. Considerando que o Córrego da Batalha compreende 
espaços ocupadas que apresentam diversidades na composição social, áreas em elevações 
com moradores mais vulneráveis por conta da condição social menos favorecida e outras 
centrais com moradores ocupando espaços mais consolidadas. Estas situações refletem-se 
na forma de participação dos moradores nas atividades do plano de regularização fundiária, 
visto que o nível de participação pode variar com a condição social do indivíduo. Esta 
variável confirma-se que nas áreas do Córrego da Batalha a maioria da população vive em 
situações desfavorecidas, esta condição leva a um nível baixo de participação efetiva. 

Desta maneira, baseado nestes preceitos, foi proposto uma gestão comunitária que 
consolidasse a participação de todos através de representações em frações 
sóciocondominiais nos espaços do Parque. Esta concepção parte do princípio de que o 
PHNG é uma unidade e representa todas as inserções dos espaços ocupados por seus 
atores históricos, culturais e sociais. As áreas ocupadas pelos moradores no PHNG fazem 
parte deste conjunto e devem ser integradas ao mesmo. Elas são elementos formadores da 
história, da cultura e dos grupos sociais que ali vivem e compõem a paisagem do local e da 
cidade. O formato desta nova composição buscou enaltecer as relações sociais dos atores 
com o PHNG, principalmente, as dos moradores a partir da identidade histórica construída 
no local. A fragilidade no processo participativo ficou constatado na maneira espontânea de 
agrupamento comunitário, esta variável revela o modo de organização que condiz com a 
participação pouco ativa dos moradores em associação, o que compromete a 
representatividade das lideranças da comunidade e traduz-se num dos agravantes do 
descompassado ativismo democrático na área (UFPE, 2016). 

A construção democrática exige a participação dos representantes dos moradores e 
dos demais atores sociais que fazem parte do coletivo institucional do Parque. Por esta 
razão, observou-se que a gestão comunitária dessas áreas deve consolidar a participação 
de todos os atores sociais e institucionais interessados no desenvolvimento do mesmo. Foi 
proposto que as representações poderiam vir a ser configuradas de acordo com a ocupação 
do espaço pela população e de suas identidades coletivas, bem como, da composição 
territorial do Parque, o que remete ao desenho de todas as frações existentes do conjunto 
construído. Constata-se assim a concepção de Foucault (1979), abordada neste trabalho 
para definir a geopolítica do poder local como referência para a formação de poderes no 
mesmo espaço. Ainda sobre o desenho da representação de poderes que vai além do poder 
como criação da esfera pública, exercitando-se assim os vários níveis nos diferentes 
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espaços, levando em consideração a diversidade de poderes nos NUI e no PHNG. Neste 
contexto, compreende-se o Parque como uma unidade agregadora e as áreas dos Córregos 
estão contidas no universo dos espaços do PHNG. Os princípios da unidade e das frações 
sócio-espaciais do todo e da geopolítica dos poderes constituídos nesse todo, ainda que 
esses poderes possam vir a ser frações adquiridas ou instituídas, levam a um princípio de 
gestão comunitária coletiva. Isto é, concebida no processo de inserção do espaço e como 
uma relação social, espacial, cultural, ambiental e política. Esta relação pode ser 
desenvolvida no interior dos comitês existentes ou que venham a existir nos assentamentos 
que compõem o PHNG sem que haja dualidades de representações no mesmo espaço 
político, preservando-se assim a unidade na distribuição dos poderes. A participação 
comunitária pautada em um modelo de gestão democrática pode se fundamentar em 
diversos princípios de controle social e de representação política. Como foi conceituada a 
genealogia da distribuição de poderes que alimenta o princípio de uma geopolítica 
democrática. 

Pelas razões expostas acima, considerou-se a gestão comunitária condominial, 
fundada nos princípios dos interesses coletivos de grupos e do conjunto dos assentamentos 
presentes na área do Parque, como sendo a forma mais apropriada para conduzir a 
continuidade da regularização fundiária e titulação e implantação do plano urbanístico. Este 
tipo de proposta se configurou como uma nova experiência no espaço político dos 
assentamentos habitacionais em áreas de domínio da união. A composição dos atores 
sociais distribuídos no território do PHNG confluem numa constelação de interesses 
diversos e conflituosos. Entretanto, esses atores devem gerir o espaço ocupado de forma 
direta e democrática, fortalecendo os mecanismos que garantam a continuidade das lutas 
sociais e promoção do habitat social. O pressuposto da forma sócio-condominial subscreve 
as parcelas de direito dos diversos atores participantes, tanto no que se refere a forma de 
gestão coletiva do espaço, quanto nos processos decisórios para os investimentos públicos 
na área do Parque. Retrata o conceito de participação política distribuído entre as parcelas 
de poder igualitário e configurando-se em uma nova constelação de arranjos geopolíticos 
dos atores envolvidos na gerência do Parque. A participação social e o poder de gestão 
distribuído entre os atores envolvidos geram a parcela ideal da institucionalização da gestão 
sócio-condominial, onde todos usufruem do exercício da representação política e da 
construção do processo democrático (UFPE, 2016). 

Desta forma, a materialização das comissões condominiais dos NUI estaria no 
Fórum de Gestão Condominial do PHNG como uma instância de articulação dos grupos de 
interesse e integrantes do PHNG composto pela SPU; IPHAN, PMJG; Exército e as 
Comissões Condominiais Locais. Estas representações promoveriam a consolidação da 
regularização fundiária e titulação das áreas com o objetivo de valer a luta na promoção do 
habitat social. Por fim, essas comissões se nortearão na forma de instâncias condominiais 
na medida em que têm como objetivo participar dos debates, definir estratégias e 
acompanhar as intervenções urbanísticas e de regularização fundiária e titulação. O Fórum 
foi aprovado em assembleia no PHNG em maio de 2017 com todos atores envolvidos no 
projeto, porém não foi colocado em prática, o que confirma ser uma controvérsia a busca 
por soluções para gestão da regularização à promoção do habitat social. Pode ser 
compreendida num contexto mais amplo e inovador, a partir dos princípios da unificação dos 
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interesses do conjunto de atores que convivem no mesmo espaço ocupado, representando 
a socialização das responsabilidade de parcelas do espaço comum, entre o direito de todos 
e a gestão coletiva. 
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Eixo D: O reconhecimento, análise e debate em torno de conflitos urbanos e novas formas de viver. 

Resumen: El Taller de Vivienda Social promueve entre sus estudiantes la comprensión del hábitat 
como un concepto integral y el territorio como el soporte cultural y físico espacial. Este, abordado 
como el espacio geográfico producto de las relaciones de una comunidad con su medio ambiente 
natural y social en un lapso de tiempo determinado durante el cual se presentan una serie de 
condiciones políticas, económicas y sociales específicas. Se indica cómo las formas de ocupar, 
organizar y aprovechar económicamente un territorio, así como los modos de habitar, construir una 
vivienda y ocupar el espacio público y común se definen como expresiones culturales. El hábitat se 
presenta desde una visión holística en la que confluyen las partes para definir las condiciones 
específicas en las que una sociedad se desarrolla; la organización política, la arquitectura (vivienda, 
otros usos), la organización social, el paisaje natural (geografía, clima, recursos naturales) economía, 
la tecnología entre otros muchos elementos son definidos como actores del Hábitat. La Teoría de las 
Escalas es el método de interpretación y diseño para concebir una visión integral. Se aborda la escala 
territorial, como el marco natural y geográfico, la escala XXV ENCONTRO REDE UNIVERSITÁRIA 
LATINO-AMERICANA DE CÁTEDRAS DE MORADIA Universidade Federal de Pernambuco | Recife | 
Brasil 25 a 28 de setembro de 2019 urbana, la escala de lo local que define el ámbito de los barrios y 
sectores; y la escala de lo arquitectónico y técnico; y en todos los ámbitos se revisa la morfología, la 
imagen de la ciudad y los sistemas estructurantes –incluyendo el marco normativo-. Como objeto de 
estudio y para efectos de la reflexión sobre la densidad nos ubicamos en el pericentro y 
específicamente la ciudad Cali. Su desarrollo histórico, su condición actual física y social, sus 
realidades normativas, enmarcadas en una política de mercado que privilegia la expansión sobre la 
compacidad, como un caso que tipifica comportamientos generalizados en las ciudades de la región. 
En cuanto a la Densidad, se plantea como un instrumento que permite, en las primeras fases, tomas 
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decisiones para el diseño urbano y de conjuntos. Por otro lado permite controlar el tamaño de los 
proyectos, sus formas de agrupación y distribución, con lo cual también se convierte en un 
instrumento estrechamente asociado a la calidad del proyecto. Mediante tres proyectos académicos, 
desarrollados por estudiantes del taller que han abordado la temática desde los ámbitos 
anteriormente mencionados, y que reflejan claramente las determinaciones conceptuales que trabaja 
el curso; se proponen distintas estrategias de intervención urbana, arquitectónica y técnica para 
proyectar una forma eficiente del uso del suelo en ese entorno urbano. El desarrollo de esta temática 
hace parte de la investigación como tesis de Maestría en Arquitectura y Urbanismo que él autor viene 
desarrollando, de igual forma se indica que el proceso académico llevado a cabo con los estudiantes 
se ha realizado en el marco del concurso Premio CORONA pro-hábitat 2018, entre los cuales se 
encuentra el ganador del primer puesto. Orientamos las conclusiones para que permiten al lector 
visualizar aspectos estratégicos desde lo técnico arquitectónico, sistemas de agrupación y lo urbano 
para la intervención en las áreas pericentrales y su desarrollo físico, social y económico. 

Palabras clave: planeamiento urbano con vivienda, densidad y calidad habitacional, densificación 
urbana, sistemas de agrupación con vivienda  

 

Resumo: O Workshop de Habitação Social promove entre seus alunos a compreensão do habitat 
como conceito integral e o território como suporte ao espaço cultural e físico. Este, abordado como o 
produto espacial geográfico das relações de uma comunidade com o seu ambiente natural e social 
em um determinado período de tempo durante o qual uma série de condições políticas, econômicas e 
sociais específicas são apresentadas. Indica como os modos de ocupar, organizar e aproveitar 
economicamente um território, assim como os modos de viver, construir uma habitação e ocupar o 
espaço público e comum são definidos como expressões culturais. O habitat é apresentado a partir 
de uma visão holística em que as partes convergem para definir as condições específicas em que 
uma sociedade se desenvolve; organização política, arquitetura (habitação, outros usos), organização 
social, paisagem natural (geografia, clima, recursos naturais) economia, tecnologia entre muitos 
outros elementos são definidos como atores Habitat. A Teoria das Escalas é o método de 
interpretação e design para conceber uma visão abrangente. A escala territorial é abordada, como o 
quadro natural e geográfico, a escala urbana, a escala do local que define a área dos bairros e 
setores; e a escala do XXV ENCONTRO REDE UNIVERSITÁRIA LATINO-AMERICANA DE 
CÁTEDRAS DE MORADIA Universidade Federal de Pernambuco | Recife | Brasil 25 a 28 de 
setembro de 2019 arquitetônico e técnico; e em todas as áreas, a morfologia, a imagem da cidade e 
os sistemas estruturantes - incluindo o arcabouço normativo - são revisados. Como objeto de estudo 
e para efeitos da reflexão sobre a densidade, estamos localizados no pericentro e especificamente na 
cidade de Cali. Seu desenvolvimento histórico, sua atual condição física e social, suas realidades 
normativas, enquadra-se em uma política de mercado que privilegia a expansão sobre a 
compactação, como um caso que tipifica o comportamento generalizado nas cidades da região. Em 
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pro. -habitat 2018, entre os quais o vencedor da primeira posição. Orientamos as conclusões para 
que elas permitam ao leitor visualizar aspectos estratégicos da arquitetura técnica, dos sistemas de 
agrupamento e do urbano para a intervenção nas áreas pericentrais e seu desenvolvimento físico, 
social e econômico.  

Palavras-Chave: planejamento urbano com habitação, densidade e qualidade da habitação, 
densificação urbana, sistemas de agrupamento habitacional 

 

Abstract: The Social Housing Workshop promotes among its students the understanding of the 
habitat as an integral concept and the territory as the cultural and physical space support. This, 
approached as the geographical space product of the relations of a community with its natural and 
social environment in a certain period of time during which a series of specific political, economic and 
social conditions are presented. It indicates how the ways of occupying, organizing and economically 
taking advantage of a territory, as well as the ways of living, building a dwelling and occupying the 
public and common space are defined as cultural expressions. The habitat is presented from a holistic 
view in which the parties converge to define the specific conditions in which a society develops; 
political organization, architecture (housing, other uses), social organization, natural landscape 
(geography, climate, natural resources) economy, technology among many other elements are defined 
as Habitat actors. The Theory of Scales is the method of interpretation and design to conceive a 
comprehensive vision. The territorial scale is addressed, such as the natural and geographic 
framework, the urban scale, the scale of the local that defines the area of the neighborhoods and 
sectors; and the scale of the architectural and technical; and in all areas, the XXV ENCONTRO REDE 
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phases, decisions for urban design and sets. On the other hand it allows to control the size of the 
projects, their forms of grouping and distribution, with which it also becomes an instrument closely 
associated with the quality of the project. Through three academic projects, developed by students of 
the workshop that have approached the subject from the aforementioned areas, and that clearly reflect 
the conceptual determinations that the course works; Different urban, architectural and technical 
intervention strategies are proposed to project an efficient form of land use in this urban environment. 
The development of this subject is part of the research as Master's thesis in Architecture and Urban 
Planning that the author has been developing, in the same way it is indicated that the academic 
process carried out with the students has been carried out within the framework of the CORONA Prize 
pro-habitat 2018 contest, among which is the winner of the first position. We orientate the conclusions 
so that they allow the reader to visualize strategic aspects from the technical architectural, grouping 
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DENSIDAD COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO URBANO. 

Casos de estudio: Barrio Bretaña - Junín, Barrio Caldas, Barrio Joaquín Paz Borrero. 

Juan Jacobo Sterling Sadovnik, Pablo Buitrago Gómez 

 

1. EL HÁBITAT 

El crecimiento expansivo sobre el territorio de la ciudad contemporánea ha sido 
exponencial y descontrolado al punto de presentarse como una antítesis ambiental; es ella 
el lugar que ofrece mayores posibilidades de crecimiento económico, social y cultural, de 
igual forma es el mayor consumidor de energías no renovables y suelo.  Su proceso de 
crecimiento difuso, disperso, con usos especializados ha puesto en crisis los valores básicos 
de la ciudad en términos de relaciones entre seres humanos y calidad de vida. Carlos Mario 
Yory indica cómo las Naciones Unidas definen que entre 1960 y el año 2000 la población 
mundial se ha multiplicado pasando de 3.000 millones a más de 6.000 millones de 
habitantes esta población más del 75% es urbana.   De igual forma muestra que el territorio 
latinoamericano el que mayor incidencia define en este proceso con el 8% de la población 
urbana mundial alrededor del 85% se encuentra viviendo en las ciudades, especialmente 
aquellos países que como el nuestro han sido afectados por fenómenos de violencia. (Yory, 
2009) 

Salvador Rueda, al definir la esencia de la ciudad, nos recuerda que ella es contacto 
sobre todo, pero además regulación, comunicación e intercambio entre los seres humanos, 
quienes se agrupan y asocian de distintas formas para conformar una trama compleja pero 
enriquecedora de relaciones entre el medio ambiente social y el medio ambiente natural, 
que termina por conformarse en expresiones culturales que definen el lugar. (Rueda, 2013) 

Bajo esta perspectiva se deja claro cómo las estructuras económicas y sociales, son 
aspectos secundarios pero vitales en el proceso de definición de las relaciones entre los 
ciudadanos, sus actividades e instituciones. Abordar la temática de la ciudad 
contemporánea en el proceso de formación de las nuevas generaciones de arquitectos 
define para el Taller de Vivienda Social de la Universidad del Valle (en adelante TVS) el reto 
de plantear una visión holística que conlleve a comprender las partes que conforman el 
sistema para comprender esta condición compleja y multivariable de la ciudad. 

El planteamiento holístico desde el TVS se impone la necesidad de comprender las 
circunstancias desde el aspecto de la complejidad en la visión del entorno urbano. Si, como 
dice Rueda, la ciudad es un sistema en el que el principal actor es el ser humano, entonces 
la ciudad es un ecosistema, un complejo y fascinante entramado de relaciones entre 
humanos y su medio ambiente; condición sincrónica y sintética a la que definimos como 
HÁBITAT. 

En el TVS, el concepto de Hábitat, tal como se ha referido, se completa con una 
reflexión en las distintas escalas (micro, meso y macro) para comprender esa múltiple 
variedad de relaciones humanas y ambientales que definen el sistema, sus niveles de 
confort ambiental, de inserción urbana y las alternativas arquitectónicas. 
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Como hemos venido planteando el concepto de Hábitat, tiene su base en la 
estructura científica que parte de la biología, como espacio en el que se desarrollan seres 
vivos: “ecosistema” sin embargo las ciencias que trabajan la espacialidad humana, la 
arquitectura y el urbanismo han encontrado en él un concepto ideal para referirse al espacio 
en el que los seres humanos desarrollan su actividad y definen sus relaciones. 

Figura 1. Conceptualización del Hábitat. 

 
Fuente propia. 

De tal forma, la diferencia entre el Hábitat definido por la biología para los 
ecosistemas de seres vivos y el Hábitat definido como concepto para los seres humanos 
parte de la capacidad de éste de simbolizar el espacio y darle sentido de lugar desde lo 
estético, social, material y cultural. María Clara Echevarría citando a Leroi-Gourhan (1971) 
ayuda a entender la conceptualización de Hábitat mostrando cómo “aporta sobre hábitat una 
base fundacional, referida a la esencia humana, que radica en la domesticación del tiempo y 
del espacio…” o sea la condición sistémica del habitar un lugar, y luego sigue, “...en su 
construcción del orden simbólico referido a la estética social y material…”; que demuestra 
además la otra dimensión que el hombre involucra en su capacidad de intervenir en su 
entorno: la condición creativa; y por último refiere aquel ensayo fundamental para la 
reflexión entre Habitar y estar en el mundo natural:  “...y Heidegger ha donado su ejemplar 
referencia al sentido del ser imbricado al construir y al morar.” (Echevarría, 2009). 

Figura 2. Relaciones Hábitat-territorio. 

 
Fuente propia. 

Lo anterior lleva a definir que el acto de habitar es única y exclusivamente humano.  
Al respecto Iván Illich indica que “Las bestias tienen madrigueras; el ganado, establos; los 
carros se guardan en cobertizos y para los coches hay cocheras. Sólo los hombres pueden 
habitar. Habitar es un arte. Únicamente los seres humanos aprenden a habitar. La casa no 
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es una madriguera ni una cochera. En muchas lenguas en vez de “habitar” puede decirse 
también Vivir” (Illich, 1994). 

La conceptualización sobre el tema del Hábitat y la visualización de la diversidad de 
escalas que le conforman permite fortalecer la mirada holística que implica el actuar del 
arquitecto. El discurso difuso y especialista contemporáneo tiende a llevar el concepto a su 
escala mínima concentrando la respuesta del hábitat a la vivienda en sus características 
físicas espaciales, dejando de lado los aspectos simbólicos, estéticos, propios del ser 
humano y como lo dicen Echavarría e Illich del habitar como un acto únicamente humano. 
Esta posición incide primordialmente en las capas sociales de menor capacidad económica, 
las cuales solo pueden acceder a las condiciones mínimas ofrecidas en la estructura de la 
política estatal de vivienda. 

De acuerdo con lo anterior el hábitat humano, se constituye desde el acto de 
transformar un territorio o un espacio.  María Clara Echeverría define este concepto hábitat 
“como trama de la vida humana, lo cual: “...implica reconocer su configuración y la 
coexistencia de lo diverso; es un asunto humano de alta complejidad y la utopía es una 
posibilidad de su realización desde lo real, teniendo en cuenta las lógicas propias de los 
espacios y sus habitantes.” (Echevarria, 2009). Esta trama está constituida por los hilos de 
lo social, cultural, económico, político que se integran y desarrollan en cada una de las 
escalas desde la casa pasando por la calle, el sector, el barrio, la ciudad y el territorio.  
Trama que finalmente se hace física a través de la materialización, la forma y la función y se 
cualifica en el habitar que apropia los espacios y construye lo intangible de la significación 
(el símbolo), la belleza y la emoción propia de cada cultura. 

Figura 3. Conceptos relacionados. 

 
Fuente propia. 

2. LAS ESCALAS 

Abordar la problemática como un todo requiere la comprensión de las partes que lo 
conforman en sus distintas magnitudes, sociales, culturales, económicas, y 
medioambientales.   Para lograrlo se parte de definir la variedad de escalas posibles y los 
distintos elementos que cada una de ellas requiere; el territorio, la forma de ocupación, sus 
condiciones geográficas, medioambientales, las formas de producción, entre otras. 

En la escala de la ciudad, son estratégicos sus características morfológicas, su 
proceso histórico, sus relaciones con el territorio y los sistemas que le estructuran, los 
elementos de imagen que conllevan a la percepción de sus habitantes.  En la escala del 
barrio, sus condiciones socio económicas y ambientales, su morfología, los sistemas que le 



662

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

estructuran y la forma como definen relaciones con la estructura de la ciudad. En estas dos 
escalas, son fundamentales los aspectos multidimensionales referidos como lo que va 
desde lo social como organización, lo económico y lo político hasta las condiciones 
culturales que impregnan de simbología e imaginarios al entorno. 

En la escala arquitectónica: la casa, se considera esta como hecho físico, elemento 
componente por excelencia de lo urbano, y también aparecen poco a poco los aspectos de 
individualización que definen la imagen social.  Pero por el lado concreto también hay que 
considerar como aspectos esenciales del trabajo del arquitecto, aquellos sobres los que se 
instrumenta el oficio: los espacios de la vivienda y sus jerarquías. 

También hay que considerar las otras dos escalas opuestas en la comprensión del 
problema: la territorial que conecta con el ecosistema natural y que permite entender mejor 
esta idea del ecosistema urbano -humano-, escala en la cual se mantiene una perspectiva 
del papel que juega la constitución de la ciudad a partir de la unidad residencial.   Y por otro 
lado la escala del detalle arquitectónico, una escala que soporta el oficio del arquitecto, pero 
que permite, a partir de su trabajo cuidadoso, resolver aspectos estratégicos de factibilidad 
técnica y económica de los proyectos y que además permite darle precisión y rigor a las 
decisiones de lo físico espacial.  Una vivienda de poco metraje se define en su calidad 
cuando la escala del detalle está resuelta con precisión. 

En cada una de estas escalas se trabajan desde la dimensión de lo social, cultural, 
técnico urbano y arquitectónico, como ya se ha mencionado antes, para poder mantener una 
mirada integrativa del problema, tal como lo indica María Clara Echeverría, que consiste en 
asumir el hábitat desde el ser y el realizarse en el espacio, para promover que los habitantes 
logren su realización como sujetos vinculados a un lugar, que ellos mismos han ido 
conformando. (Echevarría, 2009) 

En todo caso, la casa como la escala “más humana” requiere ser analizada desde el 
discurso actual definido por la nueva Agenda Urbana, en la cual se habla de “la Vivienda 
adecuada” que indica cuatro aspectos específicos: la asequibilidad, es decir las condiciones 
económicas aceptables para que las familias puedan acceder a ellas de acuerdo a sus 
capacidades económicas; accesibilidad es decir que cuenten con las infraestructuras 
necesarias para el desarrollo urbano-social actual; seguridad , que cumplan rangos y valores 
mínimos de acuerdo a las condiciones técnicas y las normativas que respaldan el bienestar ; 
tenencia, que defina con políticas y recursos de soporte la diversidad de formas de tenencia 
que brinden a la familia seguridad y estabilidad social. (Naciones Unidas Habitat., 2016)  

La condición de contenedor físico es ineludible en la medida que es un “artefacto” 
que se resuelve con condiciones físico-espaciales para que allí ocurra todo aquello que 
involucra la vida doméstica: permanecer, descansar, cocinar, recrearse, reproducirse, entre 
otras muchas; por lo cual la insistencia previa en comprender este componente - la vivienda- 
como algo que es mucho más que algo físico. Todos estos aspectos comprenden la 
complejidad de las relaciones que definen la trama del habitar. 

La calle, plaza, o parque; el espacio público, permite analizar las relaciones que la 
población entabla entre el espacio familiar y aquellos que le permiten tejer las distintas redes 
que conforman la trama social, económica y cultural. 

El sector, o sectores, partiendo de los postulados de Lynch definimos el sector como 
aquellos lugares del barrio o de la ciudad que tiene una particularidad de índole perceptual 
que lleva a los habitantes a definir en ellos relaciones simbólicas y físicas que les permite 
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indicarlos como lugares, que pueden terminar convertidos en hitos, o nodos urbanos y 
sociales. (Lynch, 1959) 

El barrio esta es la primera escala que implica una subdivisión político administrativa 
la cual no siempre coincide con la percepción espacial real de los habitantes y sus sectores 
de relación en esta escala son de vital importancia las dinámicas sociales políticas y 
administrativas que se definen entre los habitantes. 

La ciudad, esa escala en el que confluyen los sistemas que la estructuran y que 
permiten que ella funcione como en una trama diversa de relaciones físicas, sociales, 
culturales, políticas, normativas y económicas, para identificar la complejidad y riqueza de 
esta escala Borja indica “Pero las ciudades también son donde se concentran los flujos 
históricos, políticos, económicos y culturales que promueven los cambios. La ciudad es el 
lugar de las revoluciones de las rupturas políticas, de la innovación social y cultural, de las 
transformaciones económicas y tecnológicas. La ciudad Integra y gestiona las 
contradicciones. Pero al mismo tiempo, estimula los comportamientos individuales y 
colectivos rompedores del statu quo. El espacio público, físico y simbólico, es sede y 
emblema de la cohesión comunitaria, de las expresiones identitarias. Y es también el lugar y 
el tiempo de las rupturas históricas de los grandes cambios” (Borja, La ciudad Actual el 
desafio del espacio público, 2005) 

El territorio, nuevamente se amplía la escala, se analiza la morfología, y las 
estructuras que lo conforman y definen esas relaciones entre el medio ambiente natural, el 
social y político, las formas de ocupar el espacio natural y que terminan por definir sistemas 
complejos de ciudades, y poblaciones, del mundo rural y el urbano. 

Finalmente la escala se amplía al máximo posible involucrando el orden planetario, el 
orden sistémico, que comprende lo antropológico, lo físico y lo biótico los recursos naturales, 
donde lo humano se generaliza, se sitúa como un elemento más del sistema natural en el 
cual hace parte y define relaciones con los demás nichos ecológicos en búsqueda de 
procesos sostenibles y sustentables en el tiempo y el espacio. 

Figura 4. Las escalas. 

 
Fuente propia. 

Al definir el concepto de hábitat, y estructurar un proceso escalar para realizar el 
desarrollo y comprensión del problema, se plantea una metodología que permita entrelazar 
las partes con el todo y realizar las propuestas urbanas y arquitectónicas que definen el 
hábitat intervenido. 

Tres elementos se proponen en la metodología: Lo perceptual, del territorio que 
tienen relación con los aspectos simbólicos que conllevan a la conformación de lugares en la 
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memoria de quien habita, como lo indica Lynch “el paisaje urbano, entre sus múltiples 
papeles, tiene también el de algo que ha de verse, recordarse y causar deleite. Dar forma 
visual a la ciudad constituye un tipo especial de problema bastante novedoso, dicho sea de 
paso.” (Lynch, 1959) 

De forma tal que se propone trabajar con los elementos constitutivos de la imagen de 
la ciudad propuestos por Lynch (hitos, nodos, bordes, sectores, sendas) puesto que es una 
categorización muy clara de lo físico espacial que nos permite, metodológicamente revisar 
tanto en escalas los componentes de lo urbano.   Con ello podemos abordar las 
características simbólicas y las perceptuales de quien habita, permitiendo de esta forma 
fortalecer los sentimientos de propiedad, arraigo y reforzar una imagen del lugar.    

En relación con lo simbólico, social y cultural se incentiva el desarrollo constante del 
hábitat: “Las imágenes ambientales son el resultado de un proceso bilateral entre el 
observador y su medio ambiente. El medio ambiente sugiere distinciones y el observador – 
con gran adaptabilidad y a la luz de sus propios objetivos – escoge organiza y dota de 
significado lo que ve. La imagen desarrollada en esta forma limita y acentúa ahora lo que se 
ve, en tanto que la imagen en sí misma es contrastada con la percepción filtrada, mediante 
un constante proceso de interacción. De este modo la imagen de una realidad determinada 
puede variar en forma considerable entre diversos observadores.” (Lynch, 1959) 

En segunda instancia se propone estudiar y analizar las condiciones morfológicas del 
espacio: geografía, clima, medio ambiente, trazado, siluetas, perfiles, usos; estudiados en 
cada una de las escalas.  Posteriormente se verificaría la relación que estas condiciones y 
componentes del espacio físico tienen con lo perceptual y simbólico. 

Finalmente se propone abordar los aspectos estructurantes; políticos, económicos, 
normativos, de infraestructura e históricos; movilidad, equipamientos, patrimonio, paisaje, 
espacio público, servicios públicos, sistemas que relacionados unos con otros definen el 
hábitat humano. 

El análisis del espacio bajo estos tres tópicos permiten prefigurar matrices de 
comprensión del territorio las cuales a su vez definen matrices de acción e interrelación que 
indican la forma como cada proyecto estructura su propuesta de hábitat en las distintas 
escalas. Como se indica en Muerte y Vida de las Grandes Ciudades intervenir en el espacio 
significa “ordenarlo, de una manera considerada pertinente, someterlo a una determinada 
jerarquía, diseñarlo para que cumpla ciertas funciones, normativizar legalmente garantizar 
su transparencia tanto funcional como perceptiva, pero buscando siempre – aunque fuera 
como Jacobs denunciara, sin contar con las prácticas reales – una cierta coherencia… con 
el entorno social, morfológico y paisajístico…” (Jacobs, 1961) 

 Figura 5. Metodología comprensión del hábitat. 
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Fuente propia. 

3. LA CIUDAD COMPACTA Y EL PERICENTRO. 

La ciudad se ha convertido en el artefacto de mayor complejidad y riqueza dadas las 
distintas estructuras que la componen - Por otro lado, su crecimiento disperso también la ha 
convertido en el mayor consumidor de suelo y de recursos que cada vez evidencia más su 
configuración como una estructura insostenible ambiental y económicamente como lo indica 
Jordi Borja: “Los actuales territorios metropolitanos cuestionan nuestra idea de ciudad: son 
vastos territorios de urbanización discontinua, fragmentada en unos casos, difusa en otros, 
sin límites precisos, con escasos referentes físicos y simbólicos que marquen el territorio, de 
espacios públicos pobres y sometidos a potentes dinámicas privatizadoras, caracterizada 
por la segregación social y la especialización funcional a gran escala y por centralidades 
“gentrificación” (clasistas) o “museificación”, convertidas en parques temáticos o 
estratificadas por las ofertas de consumo.” (Borja, Ciudad, Urbanismo y Clases sociales, 
2014) 

A su vez, Salvador Rueda define la ciudad contemporánea como una estructura 
difusa e insostenible. “El resultado es una ciudad que se difumina en el campo ocupando 
áreas cada vez más extensas (en ocasiones regiones enteras). Es la ciudad difusa que tiene 
de todo y mucho pero disperso, separado funcionalmente (la universidad, la industria, la 
residencia, las áreas comerciales, las oficinas, etc. se separan físicamente) y segregado 
socialmente, uniendo las partes a través de una densa red de carreteras y vías segregadas 
de transporte privado. Esta forma de proceder, multiplica el consumo del suelo, de energía y 
materiales.” (Rueda, 2013) 

En estas condiciones, es inminente abordar la temática del control en el proceso 
expansivo, buscar un mayor equilibrio funcional y de distribución poblacional y proponer 
herramientas y estructuras que permitan el desarrollo constante de la ciudad considerando 
una mayor intensidad en su funcionalidad interna para utilizar de manera adecuada sus 
recursos, la infraestructura construida, la conectividad estratégica, una distribución más 
equitativa de la población;  brindando así condiciones de sostenibilidad física y ambiental. 

De forma tal que se vuelve la mirada a la ciudad construida y a sus pericentros o 
centros ampliados de la ciudad, que cuentan con características urbanas que permiten 
aprovechar todos esos componentes de una ciudad ya completa en su estructura y 
funcionalidad y realizar propuestas de hábitat con características de sostenibilidad, equidad 
y solidaridad, acorde con lo expuesto por Naciones Unidas en la Nueva Agenda Urbana 
(Naciones Unidas Habitat., 2016) refiriéndose a la necesidad de propender por ciudades 
compactas. 

Éstas, según Montoya es una estrategia que” ...busca la reducción de la distancia 
entre los elementos que componen el territorio, es decir las personas y las funciones que 
cumple la ciudad que se refieren al habitar, trabajar, recrearse y movilizarse. Al reducirse la 
distancia se aumenta la compacidad del territorio haciendo más eficiente el 
aprovechamiento del suelo. En este modelo de ciudad, la mezcla de usos en el suelo 
permite que se integren los elementos del territorio y se complejizan las relaciones entre los 
pobladores. La mezcla de estratos socioeconómicos aporta para que se integren en el 
territorio personas de condiciones heterogéneas, lo cual puede ayudar a generar estabilidad 
social. Este crecimiento de población y de viviendas, esta mezcla de usos en el suelo y esta 
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mezcla de estratos socioeconómicos requieren un elemento urbano integrador que el 
modelo considera son las centralidades, las cuales dotadas de un equipamiento básico y un 
espacio público integrador, crean una ruta de concurrencia y un espacio público unificador. 
Esto por supuesto más allá de la construcción física, debe estar acompañado de políticas 
públicas dotadas de mecanismos de inclusión hacia los pobladores, para que todo el 
ejercicio urbano de construir ciudad compacta, dé como resultado un ambicioso proceso de 
cohesión social”. (Montoya Mejia, 2011) 

Los aspectos planteados desde la teoría de la ciudad compacta definen que esta 
tiene mejores posibilidades para un hábitat urbano sostenible y sustentable, que permita un 
desarrollo económico y social constante.   Rueda define cuatro pilares básicos que debe 
comprender una ciudad sostenible: compacidad, complejidad, eficiencia y estabilidad social; 
cada uno de los cuales definen formas de acción desde el punto de vista del orden que se 
ha de proponer para que el hábitat sea sostenible en su contexto medioambiental social, 
económico y cultural. 

Compacidad: al compactar la ciudad, se define un uso más intensivo del suelo 
urbano para la construcción de edificaciones, con lo cual, los entornos del área urbana 
pueden mantener estables sus usos agrícola y forestal, complementado con los bordes 
medioambientales que definen un control del crecimiento y una transición sin impactos 
ambientales entre lo urbanizado y lo natural. Compactar la ciudad redunda en la reducción 
de viajes (medios de transporte) y por ende el control del consumo de energías no 
renovables, la disminución en el consumo de materiales en los procesos constructivos 
disminuyendo el impacto que los procesos extractivos generan en el medio ambiente.  
Compactar la ciudad conlleva el aumento de las densidades habitacionales de forma 
equilibrada en relación con las capacidades del entorno construido y medio ambiental. La 
compacidad implica en general, un mejor equilibrio entre las cargas existentes y las 
proyectadas. 

Complejidad.  La ciudad contemporánea, al dispersar las diferentes actividades en 
sectores especializados fomenta consumos irracionales de energía, de suelo y de tiempo; lo 
que conlleva a la insostenibilidad. Salvador Rueda explica la complejidad en la ciudad como 
la mixtura de usos, lo que incentiva un mayor contacto, regulación e intercambio entre 
diversos tipos de personas e instituciones, racionaliza el consumo de energías y fomenta las 
relaciones más intensas y constantes.  

Eficiencia.  Definida desde las capacidades de un territorio para responder de forma 
equilibrada y más fluida a sus circunstancias ambientales, sociales, culturales y económicas, 
basándose en el nivel de densidad habitacional y en las relaciones entre sus componentes y 
actividades.  

Estabilidad Social: La ciudad sostenible, desde lo social, permite la relación entre 
distintos estratos socioeconómicos; así diluye patologías sociales como la segregación; 
consolida y renueva las estructuras sociales que la fundamentan, aumenta sus 
componentes y en consecuencia define estabilidad y cohesión social.  En términos de 
calidad de vida, esto representa que aumente la seguridad y el control social del espacio. 

Bajo estos pilares es ineludible indicar que cualquier intervención sobre la ciudad 
construida debe considerar el marco histórico en el que ella se ha conformado y 
estructurado.  A este respecto Francisco de Gracia indica “Intervenir equivale a actuar 
conscientemente en el proceso dinámico de la ciudad; debiendo añadirse que, en todo caso, 
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habría de garantizarse la mínima estabilidad necesaria para que la forma urbana en sus 
partes y en el todo, prolonguen una identidad que ha sido conseguida lenta y 
trabajosamente. Como se ha dicho en otro pasaje, la ciudad es un patrimonio del pasado a 
transferir hacia el futuro y, si es posible, mejorado por el presente.” (De Gracia, 1992) 

4.  EL CASO DE ESTUDIO: LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

Santiago de Cali, una ciudad ubicada en el sur occidente colombiano, en el valle 
geográfico del río Cauca, entre las cordilleras Central y Occidental, con una altitud de 1100 
metros sobre el nivel del mar y con 480 años de existencia, se enfrenta a al proceso de la 
ciudad difusa y dispersa generado por la expansión sobre el territorio:  “Durante cuatro 
siglos la aldea de Santiago de Cali vivió el tiempo lento de la tradición y el reducido espacio 
de la cuadrícula colonial. Desde las postrimerías del siglo XIX una nueva mentalidad – 
mezcla de apego a las viejas formas sociales y aspiración a las novedades – comienza a 
animar la lucha por el progreso material de Cali y la región Vallecaucana” (Vásquez Benitez, 
2001) 

Algunas cifras que demuestran el crecimiento expansivo de la ciudad en relación con 
la densidad habitacional, según lo indica la alcaldía de Santiago de Cali a través de su portal 
“Cali en cifras”:para el año de 1990 tenía una superficie equivalente 56.026 hectáreas, de 
las cuales 8.695 ha. corresponden a suelo urbano.  Para el año 2017 la superficie de la 
ciudad se había ampliado en 141 ha.  El suelo urbano había crecido hasta 12.097ha, es 
decir 3.402 ha, adicionales que se disminuyó el área rural del municipio. Estas cifras son 
importantes porque nos permiten observar cómo la ciudad en un lapso de 27 años aumentó 
su territorio urbano sobre el espacio natural y disminuyó el área rural de forma considerable. 
(Cali, 2018) 

Igualmente es importante observar que en 1990 la población de la ciudad se 
estimaba en 1.669.322 hbts, con una densidad de 29.8 habitantes/hectárea, y para el 2020 
se proyecta una población de 2.469.442 hbts y la densidad poblacional de 44.56 hbts/ha,: 
(Cali, 2018).  Ciudades comparables como Medellín indican que el territorio municipal es de 
37.621 hectáreas, con una población de 2.499.080 habitantes, es decir una densidad de 
66.42 hbts/ha (cifras tomadas de la alcaldía de Medellín, del portal Medellín cómo vamos. 
2018). Barranquilla la población es de 1.228.621 habitantes, en un área de 15.400 
hectáreas, con lo cual su densidad es de 79.78 hbts/ha (Barranquilla, 2018).   Esta 
comparativa evidencia que Santiago de Cali es la ciudad con mayor expansión y menor 
densidad habitacional entre las tres ciudades más importantes del país, sin tener en cuenta 
la ciudad de Bogotá, la cual por su tamaño e importancia no la hace comparable. 

La ciudad de Medellín, dada su posición geográfica, ha tenido que implementar una 
política pública de ciudad compacta que se observa en distintas áreas de la ciudad 
específicamente el caso de barrios, como Los Laureles, Las Acacias y Lorena, analizados 
en la tesis de grado de maestría desarrollada por Gloria Inés Montoya  en la universidad 
Nacional sede Medellín: ”Dado que la ciudad de Medellín estructuró su apuesta por un 
modelo de ordenamiento en el POT de 1999, el cual fue ajustado mediante el Acuerdo 46 de 
2006 y en él que se reafirmó que el modelo de desarrollo busca el crecimiento hacia 
adentro, como estrategia para construir una ciudad compacta y policéntrica. Esta 
investigación parte de precisar la relación existente entre los pilares del modelo de ciudad 
compacta según Rueda (2002), con el tratamiento urbanístico (POT) asignado al sector, 
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para encontrar avances en cohesión social desde la implementación del tratamiento 
urbanístico de consolidación nivel 1.” (Montoya Mejia, 2011) 

En la lógica expuesta por este trabajo se muestra que en Medellín se han logrado 
densidades superiores a los 1.000 hbts/ha, a través de un proceso de redensificación predio 
a predio que sin un control eficiente de las densidades, ha logrado un excelente proceso 
inmobiliario pero una gama de problemáticas de índole social y urbano, como el desarrollo 
de proyectos solo para clases sociales con poder adquisitivo, la falta de equipamientos 
diversos, que permitan una mixtura de usos, para que se logre una ciudad más compleja y 
eficiente, que genere cohesión social; aun cuando desde el primer POT se está insistiendo 
en la ciudad compacta; lo que demuestra que la compacidad a través del llevar el territorio a 
sus máximas capacidades de carga,(respecto de la densidad poblacional) no es una 
solución a priori sino más vale un desarrollo que genera mayores problemáticas de índole 
social y económico. 

De acuerdo con lo anterior se indica que se requiere de un modelo de intervención 
que permita el desarrollo equilibrado de las cargas y de los beneficios se propone entonces 
que dicho modelo tome como punto de partida los cuatro pilares de la ciudad Sostenible 
definidos por Salvador Rueda, partiendo de ellos es factible identificar alternativas desde lo 
físico arquitectónico y urbano que propendan por la compacidad y complejidad, 
herramientas de control (costo de suelo…) que incentiven la eficacia y finalmente 
Instrumentos de Política Pública que permitan la interrelación entre las partes que confluyen 
en la equidad social.  

A modo de ejemplo es interesante observar cómo, Patricia Rincón presenta la ciudad 
de Bogotá y sus variada tipologías de densificación en los últimos cuarenta años generando  
resultados variados que permiten estructurar la ciudad de hoy:  “Luego del cruce de diversas 
informaciones se pudo consolidar un panorama general de los procesos ocurridos en la 
ciudad conducentes a la densificación de algunas de sus partes: 

1. Densificación por “demolición individual” de viviendas existentes y sustitución por 
edificaciones de mayor altura, cambio de norma y presión del mercado inmobiliario. 

2. Densificación por “norma mínima” mediante subdivisión predial en lotes pequeños 
3. Densificación por consolidación de barrios de desarrollo progresivo, mediante 

ampliación del módulo inicial, ocupación total del lote, y subarriendo parcial de áreas para 
comercio o vivienda. 

4. Densificación por abandono de las viviendas por parte de sus dueños iniciales y 
posterior subdivisión y conformación de inquilinatos. 

5. Densificación por llenado, mediante la construcción de lotes vacíos al interior de la 
estructura urbana. 

6. Densificación por programas de renovación urbana, mediante la adquisición y 
demolición de áreas completas de sectores o manzanas por un solo propietario, 
generalmente de origen estatal. 

7. Densificación por programas de reciclaje, mediante cambio de uso y reutilización 
de edificaciones existentes.” (Rincon Avellaneda, 2004) 

Deja establecido como es de variado el proceso de densificación y de intervención 
sobre la ciudad construida, los valores urbanos, arquitectónicos, sociales y económicos que 
ellas plantean, así como también las problemáticas que el proceso de planificación de la 
ciudad debe tener para lograr mejores índices de habitabilidad. Este proceso de 
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para encontrar avances en cohesión social desde la implementación del tratamiento 
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densificación ha llevado a que la ciudad de Bogotá hoy sea considerada una de las ciudades 
más densas de América Latina: “1993: población 5´484.244 (DANE, 1993) 1999: población 
6´322.701 / área urbana: 30.401 ha /densidad 208 h/ha. (DAPD, 2000,30) 2010: población: 
8´089.560 / área urbana: 36.232 / densidad: 223 h/ha. (DAPD, 2000,30)” (Rincon 
Avellaneda, 2004) 

Es también interesante observar cómo los procesos más eficaces  en término de 
número de habitantes por área construida que se definen a través de esta investigación de 
Rincón son los realizados por los estratos bajos de la sociedad, quienes han logrado a 
través de la intervención predio a predio; pero también se ha demostrado cómo este proceso 
realizado de forma espontánea, sin acompañamiento institucional y sin la intervención de 
profesionales, ha producido los ambientes con mayor problemática de calidad habitacional, 
arquitectónica y urbana, así como también   social. 

De otra parte, se analizan los procesos de densificación en las áreas de mayores 
ingresos, y se define como estas zonas, a pesar de proponer mejores índices de ocupación 
y de edificabilidad, no definen mejores condiciones de densidad, dado que los estratos 
sociales a los cuales se dirige ocupan mayor cantidad de suelo urbano con un menor 
número de habitantes. 

Es muy importante dejar explícito que los procesos de densificación mencionados no 
han partido de políticas públicas claras que identifiquen las necesidades de densificación y 
las condiciones en relación a las cargas urbanas y sociales a las que el espacio urbano 
enfrenta; por ende no han definido el punto de equilibrio entre cargas y densidad para 
permitir que el proceso se convierta en atractivo para el mercado y a su vez en territorio que 
brinde calidad habitacional y urbana para propios y extraños. 

De acuerdo con las condiciones geográficas de la ciudad y su proceso de 
crecimiento sobre el Valle extenso, cuyas tipologías edificatorias son primordialmente bajas 
con densidades habitacionales mínimas, tipologías de ocupación urbana dispersa y 
socialmente segregantes que generan la muy baja densidad de 40 Hab/ha, con la totalidad 
del territorio urbano ocupado en baja altura y en proceso de expansión muy acelerada sobre 
las áreas rurales del municipio; además del proceso de conurbación con poblaciones 
vecinas, asumen una parte importante de la demanda de vivienda de Santiago de  Cali, en 
todos los estratos y de manera acelerada, modificando también sus zonas periféricas, 
llegando incluso a duplicar su área urbana con vivienda de muy baja densidad en conjuntos 
cerrados, en apenas unos pocos años. Por esto se considera que identificar las áreas 
factibles de ser densificadas y generar una política pública, que como lo indica el plan de 
ordenamiento territorial 2014 y el Plan de Desarrollo municipal, propenda por una ciudad 
compacta, no sólo es deseable sino estratégico para lograr que la ciudad sea sostenible, 
equitativa y solidaria. 

El plan de ordenamiento territorial POT 2014 define las áreas que tienen vocación de 
ser densificadas.  Para este caso hablaremos de los barrios del centro ampliado o 
pericentro, los cuales están en un radio alrededor de un kilómetro del centro de la ciudad, y 
definen en general las siguientes características: Son de mediano tamaño –entre 10 y 20 
hectáreas, Pueden llegar a ser alrededor de 30 barrios y surgieron en torno a los años 30 y 
40 del siglo veinte, las tipologías edificatorias definen alturas de uno a dos pisos en su gran 
mayoría, predios en área y relación ancho profundidad que permiten por sí solos o a través 
de englobes generar procesos de renovación, áreas de la ciudad que cuentan con 
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excelentes sistemas de equipamientos, servicios públicos y movilidad. El espacio público 
efectivo es escaso.La densidad poblacional se encuentra en proceso de disminución los 
aspectos sociales enfrentan diversos problemas como la implementación de usos 
comerciales e industriales que a pesar de generar riqueza económica también generan 
degradación social. 

Estas condiciones son analizadas en la investigación de la que hace parte esta 
ponencia “LAS ÁREAS PERICENTRALES DE LA CIUDAD PRESENTAN UN PROCESO 
PAULATINO DE DETERIORO FÍSICO.” El cual y se explican de manera sintética en la 
siguiente gráfica:  

 
 

 Figura 6. Árbol de Causas y efectos. 

 
Fuente propia. 

Lo anterior permite prefigurar que la densificación con vivienda es una opción para 
dinamizar las áreas pericentrales y por lo tanto se podría definir un modelo con lineamientos 
arquitectónicos y urbanísticos que incentiven la reactivación de la consolidación del 
pericentro buscando así la definición de una política pública. 

Teniendo como punto de partida el problema central, sus causas y efectos así como 
lo prefigurado en el párrafo anterior se define el objetivo general de esta investigación: 
DEFINIR UN ESQUEMA TEÓRICO DE ALTERNATIVAS ARQUITECTÓNICAS QUE 
INCENTIVEN EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS PERICENTRALES DE LA CIUDAD. Para 
abordar este objetivo se plantea desde tres lineamientos específicos; la relación entre 
expansión del territorio o compacidad, el costo del suelo, y las políticas públicas que definen 
su desarrollo. 

Figura 7. Árbol de objetivos. 



671

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

excelentes sistemas de equipamientos, servicios públicos y movilidad. El espacio público 
efectivo es escaso.La densidad poblacional se encuentra en proceso de disminución los 
aspectos sociales enfrentan diversos problemas como la implementación de usos 
comerciales e industriales que a pesar de generar riqueza económica también generan 
degradación social. 

Estas condiciones son analizadas en la investigación de la que hace parte esta 
ponencia “LAS ÁREAS PERICENTRALES DE LA CIUDAD PRESENTAN UN PROCESO 
PAULATINO DE DETERIORO FÍSICO.” El cual y se explican de manera sintética en la 
siguiente gráfica:  

 
 

 Figura 6. Árbol de Causas y efectos. 

 
Fuente propia. 

Lo anterior permite prefigurar que la densificación con vivienda es una opción para 
dinamizar las áreas pericentrales y por lo tanto se podría definir un modelo con lineamientos 
arquitectónicos y urbanísticos que incentiven la reactivación de la consolidación del 
pericentro buscando así la definición de una política pública. 

Teniendo como punto de partida el problema central, sus causas y efectos así como 
lo prefigurado en el párrafo anterior se define el objetivo general de esta investigación: 
DEFINIR UN ESQUEMA TEÓRICO DE ALTERNATIVAS ARQUITECTÓNICAS QUE 
INCENTIVEN EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS PERICENTRALES DE LA CIUDAD. Para 
abordar este objetivo se plantea desde tres lineamientos específicos; la relación entre 
expansión del territorio o compacidad, el costo del suelo, y las políticas públicas que definen 
su desarrollo. 

Figura 7. Árbol de objetivos. 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 
Fuente propia. 

5. LOS CASOS ACADÉMICOS 

En los dos semestres del año 2018 el TVS ha tenido como laboratorio urbano el área 
pericentral sur de la ciudad de Santiago de Cali, los estudiantes han realizado análisis 
urbano arquitectónicos y sociales conforme a la metodología propuesta, han definido la 
Imagen de ciudad actual, la han contrastado con las características morfológicas y de 
sistemas estructurales del territorio, lo que ha permitido definir lineamientos estratégicos de 
acción, como; densidades apropiadas para el espacio, partiendo de su capacidad de carga 
urbana, identificar la vivienda como una herramienta indispensable para la dinamización 
económica y social, aumentar la calidad y cantidad del espacio público efectivo a través de 
un menor índice de ocupación en las manzanas  liberando sus centros y generando espacio 
público o “común” controlado, promoviendo la mixtura de usos, tipificando las manzanas y 
predios proponiendo diversas tipologías tanto urbanas como arquitectónicas que definen 
variedad de respuestas físicas para el problema planteado. 

Se ha definido el potencial de densificación del sector de estudio, en el cual, con 
intervenciones no mayores al 30% del suelo de cada manzana, aumentando en ellas la 
altura de las edificaciones de 2 a 4 y 5 pisos, podemos duplicar la densidad, despejar un 
30% de las áreas ocupadas en cada manzana; con lo cual podemos mejorar los espacios 
colectivos, proveer espacio público, revitalizar el sector con más residentes y mayor 
demanda de servicios (mixtura) que hace viable la aparición de comercio y equipamientos 
acorde con ello, así como también la mixtura de clases socio económicas diversas. 
Definiciones que llevan al cumplimiento de los lineamientos definidos por Rueda para lograr 
una ciudad sostenible, (compacidad, complejidad, eficiencia y estabilidad social). 

Para el caso de estudio, de acuerdo con la descripción antes referida sobre el 
pericentro y sus barrios, se ha delimitado un sector hacia el norte la carrera 15 y hacia el sur 
la Autopista Suroriental, hacia el oriente la calle 25, y al occidente la calle 5ta. Desde los 
años 20 del siglo pasado han venido desarrollándose barrios tradicionales, para familias de 
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ingresos medios y bajos, como Junín, Colseguros, Bretaña, Santa Mónica, Agua Blanca, 
entre otros. 

Al realizar un análisis morfológico del sector se puede identificar que los distintos 
barrios referidos comparten características en relación a una topografía homogénea 
prácticamente plana, trazado en damero con algunas variaciones.  La subdivisión predial 
homogénea define predios en proporción frente-fondo de: 1-1, 1-2 y 1-3 
predominantemente, en diversos tamaños, siendo el predio de 6 metros de frente el de 
mayor recurrencia. 

Al analizar las siluetas urbanas se puede observar cómo en la mayoría de los predios 
las construcciones tienen una altura de uno, dos o tres pisos, con contadas excepciones de 
edificaciones de cuatro y cinco pisos.   Los perfiles urbanos se basan en secciones de 
catorce, de veinticinco y en algunos casos de más de treinta metros de acuerdo con la 
jerarquía vial.  Este tipo de secciones de vía la apertura a vistas lejanas como la cordillera 
occidental. 

En cuanto a la densidad habitacional, el sector, que tiene un área de 144,95 
hectáreas, es de 50 viviendas por hectárea con 2.9 habitantes por vivienda; o sea 145 
habitantes por hectárea. De acuerdo con las observaciones realizadas a través de imágenes 
áreas se ha establecido un índice de ocupación de las manzanas superior al noventa por 
ciento. 

 
 
Imagen Tomada de Google maps. Plano elaborado por estudiantes TVS 

  
  

La realización del análisis correlativo entre la imagen de ciudad, lo morfológico y de 
sistemas estructurantes, permite definir matrices de intervención que prefiguran tipologías, 
urbanas y arquitectónicas que definen los aspectos físicos para la intervención: 

1. La unidad de intervención estratégica es el predio, con análisis cuidadoso por 
manzana. Esta es la forma de estructurar un proceso de renovación y redensificación 
paulatino y acorde con el condicionante socio económico del lugar puesto que se pretende 
explorar la consolidación progresiva por predio de manera inductiva en contraposición con la 
consolidación dispersa espontánea recurrente en estos sitios. 

2. Las tipologías edificatorias concebidas deben estar dentro del marco jurídico 
y normativo de la Política de Vivienda Social en Colombia; por ende se define una vivienda 
básica de mínimo 45 metros cuadrados, a partir de la cual se contemplan procesos de 
crecimiento progresivo. 
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3. La densidad a la cual se buscaría llegar considerando el interés de recuperar 
espacios abiertos colectivos al interior de la manzana y un grado de cerramiento menor al 
actual en el contorno de cada manzana.  También es estratégica para la decisión del 
incremento de la densidad la capacidad de carga sobre el sistema de servicios públicos del 
sector urbano. 

4. La ocupación de las manzanas se define en una relación 40% vacío y 60% 
ocupado, condición estudiada adecuada, que asegura iluminación y ventilación natural de 
todos los espacios así como también la formación de espacios comunes, compartidos y de 
carácter colectivo e incluso públicos para fortalecer la cohesión social y la apropiación. 

Figura 8. Matrices de comprensión. 

 
Fuente: Valencia Arboleda, Echeverri Trujillo, & Chávez Cuarán, 2018. 

 
 

Figura 9. Matrices de Intervención.Tomada de proyecto Vecindario Vertical. 

 
Fuente: Valencia Arboleda, Echeverri Trujillo, & Chávez Cuarán, 2018. 

 
Figura 10. Espacio público. Tomado de proyecto vecindario Vertical. 
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Fuente: Valencia Arboleda, Echeverri Trujillo, & Chávez Cuarán, 2018. 

Las imágenes muestran los ajustes en diseño de las calles, de acuerdo con los 
parámetros establecidos para el sector del barrio Junín, implementando la propuesta del 
espacio de movilidad como espacio público efectivo.  

La estrategia, está en establecer las tipologías edificatorias, la interpretación y 
modulación del sistema predial como clave para reconfigurar el espacio construido.   Para el 
estudio, se parte de un módulo espacial que permite prefigurar la totalidad de los espacios, 
los cuales se han pensado como espacios mínimos para el habitar de forma tal que permita 
que los proyectos estén inmersos en la política estatal de Vivienda de Interés Social en 
relación con su costo; dicho módulo espacial se define también como estructural y 
constructivo. 

La modulación estricta y bien interrelacionada en estos tres aspectos: predio, 
estructura y construcción; logra que finalmente se diseñe un sistema habitacional para 
procesos de densificación versátil, eficiente; logrando edificaciones de costos adecuados a 
la política estatal correspondientes con las exigencias del mercado y de la política de 
vivienda social. 

 
 
 
 
 

Figura 11. La modulación.Tomada de Proyecto Vecindario Vertical. 

 
Fuente: Valencia Arboleda, Echeverri Trujillo, & Chávez Cuarán, 2018. 

6. CONCLUSIONES 

Para la implementación de una política pública que propenda por la regeneración y 
revitalización de los pericentros se requiere de la estructuración de un modelo conceptual 
enmarcado en el contexto social, cultural, y económico (de cada ciudad), modelo que  
permite definir; alternativas de orden físico, (arquitectónicas y urbanas) para la renovación y 
redensificación de las áreas a intervenir, herramientas de control en el costo del suelo que 
viabilicen el proceso de renovación desde el mercado como instrumento ejecutor, e 
instrumentos de política pública que permitan la interrelación entre las partes y el todo para 
lograr niveles óptimos de equidad y cohesión social.  
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Es indispensable para cada caso definir las partes que conforman el todo, sus 
actores y los roles que están cumpliendo así como también los que han de cumplir en la 
estructura del modelo conceptual para la renovación y redensificación de las áreas 
pericentrales de la ciudad. 

La interrelación entre alternativas físicas, herramientas de control e instrumentos de 
política permite definir con claridad el rol de cada uno de los actores para la implementación 
del modelo. Este modelo se realizará a partir de los pilares propuestos por Rueda como 
aquellos que definen una ciudad sostenible y sustentable se considera que esta partida 
permitirá definir los puntos de equilibrio desde lo físico, lo económico y lo social cultural. 

Es la proposición anterior el desarrollo, que a partir de esta ponencia se 
implementara en la investigación y que finalmente logrará el diseño de un modelo 
conceptual para la renovación y redensificación del pericentro de la ciudad, así como 
también alimentará la teorización al respecto de la ciudad contemporánea y su propósito de 
compacidad. 
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Eixo D: O reconhecimento, análise e debate em torno de conflitos urbanos e novas formas de viver. 

Resumen: El proyecto de extensión "Fortalecimiento de las capacidades para el derecho a la ciudad" 
se desarrolló a través del intercambio de conocimientos académicos, sociales y populares con el fin de 
generar puntos de vista críticos sobre las realidades de las desigualdades y la discriminación en las 
ciudades, con el objetivo de su transformación. Este intercambio se basó en el enfoque y la participación 
de estudiantes universitarios y actores sociales (miembros de organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones populares y activistas por el Derecho a la Ciudad), articulando la enseñanza, la 
investigación y la extensión. La Metodología se estructuró a partir de un conjunto de acciones en tres 
dimensiones: procesos formativos; Ruedas de articulación y diálogos que involucran a actores sociales; 
Debates públicos, proyección de películas y producción y difusión de información. Al largo del proceso, 
cuestiones relacionadas con el racismo ambiental y territorial, la discriminación y la inseguridad de las 
mujeres en las ciudades, la inserción sociopolítica, cultural y urbana de la juventud, las insurgencias 
urbanas a través de las redes sociales, las disputas sobre la dirección de la política de las ciudades. 
desarrollo urbano y vivienda social, vulnerabilidad e injusticia social y ambiental, entre otros. Como 
resultado del proyecto de extensión cabe destacar: la elaboración de una plataforma para el Derecho 
a la Ciudad, presentada a los gestores públicos y a la sociedad en un seminario local que involucró a 
unos 200 participantes y se difundió a través de las redes sociales; la constitución del Frente por el 
Derecho a la Ciudad de Campina Grande PB, la articulación de colectivos, movimientos, organizaciones 
no gubernamentales y entidades académicas, como el Observatorio INCT de la Metrópolis, integrado 
con redes nacionales y regionales, como BR Cidades y el Foro de Reforma Urbana. A través del 
proyecto, fue posible experimentar un modelo de capacitación que consideró la complejidad de los 
contextos urbanos y movilizó el conocimiento de diferentes grupos que permitieron reforzar la 
autonomía de los participantes para analizar críticamente las realidades, con más interacciones y 
herramientas para transformarlas. 

Palabras clave: Derecho a la ciudad, Capacitación, Desarrollo urbano 

 

Resumo: O projeto de extensão “Fortalecendo capacidades pelo Direito à Cidade” foi desenvolvido por 
meio da troca de saberes acadêmicos, sociais e populares com objetivo de gerar visões críticas sobre 
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as realidades de desigualdades e discriminações nas cidades, visando as suas transformações. Essa 
troca se deu a partir da aproximação e a participação ativa de estudantes universitários e atores sociais 
(integrantes de organizações não governamentais e de associações Populares e ativistas pelo Direito 
à Cidade), articulando ensino, pesquisa e extensão. A Metodologia foi estruturada a partir de um 
conjunto de ações em três dimensões: Processos Formativos; Rodas de articulação e diálogos 
envolvendo atores sociais; Debates públicos, sessão de cinema e produção e divulgação de 
informações. Ao longo do processo, foram debatidas questões relacionadas ao racismo ambiental e 
territorial, à discriminação e insegurança das mulheres nas cidades, à inserção sociopolítica, cultural e 
urbana da juventude, às insurgências urbanas por meio de redes sociais, às disputas pelos rumos das 
políticas de desenvolvimento urbano e de habitação social, à vulnerabilidade e a injustiça 
socioambiental entre outras. Como resultados do projeto de extensão é possível destacar: a elaboração 
de uma plataforma pelo Direito à Cidade, apresentada a gestores públicos e à sociedade em um 
seminário local que envolveu cerca de 200 participantes e divulgada a partir de redes sociais; a 
constituição da Frente pelo Direito à Cidade de Campina Grande PB, articulação de coletivos, 
movimentos, organizações não governamentais e entidades acadêmicas, como o INCT Observatório 
das Metrópoles, integrada a redes nacionais e regionais, como o BR Cidades e o Fórum de Reforma 
Urbana. Por meio do projeto foi possível experienciar um modelo de formação que considerou a 
complexidade dos contextos urbanos e mobilizou saberes de diferentes grupos que permitiram reforçar 
a autonomia dos participantes para analisar criticamente as realidades, com mais interações e 
ferramentas para transformá-las. 

Palavras-Chave: Direito à cidade, Formação, Desenvolvimento Urbano 

 

Abstract: The “Strengthening Capacities for the Right to the City” extension project was developed 
through the exchange of academic, social and popular knowledge in order to generate critical views on 
the realities of inequalities and discrimination in cities, aiming at their transformation. This exchange was 
based on the approach and active participation of university students and social actors (members of 
non-governmental organizations and popular associations and activists for the Right to the City), 
articulating teaching, research and extension. The Methodology was structured from a set of actions in 
three dimensions: Formative Processes; Articulation groupsand dialogues involving social actors; Public 
debates, film screening and production and dissemination of information. Throughout the process, 
issues related to environmental and territorial racism, discrimination and insecurity of women in cities, 
the socio-political, cultural and urban insertion of youth, to urban insurgencies through social networks, 
to disputes over the direction of politics of urban development and social housing, vulnerability and 
social and environmental injustice, among others. As results of the extension project it is possible to 
highlight: the elaboration of a platform for the Right to the City, presented to public managers and society 
in a local seminar that involved about 200 participants and disseminated through social networks; the 
constitution of the Front for the Right to the City of Campina Grande PB, articulation of collectives, 
movements, non-governmental organizations and academic entities, such as the INCT Observatory of 
the Metropolis, integrated with national and regional networks, such as BR Cities and the Urban Reform 
Forum. Through the project it was possible to experience a training model that considered the complexity 
of urban contexts and mobilized knowledge from different groups that allowed reinforcing the 
participants' autonomy to critically analyze the realities, with more interactions and tools to transform 
them. 

Keywords: Right to the city, Training, Urban Development 
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Fortalecendo capacidades pelo direito à cidade por meio do ensino, pesquisa e 
extensão 

Lívia Izabel Bezerra de Miranda (1), Kainara Lira dos Anjos (2), Demóstenes Moraes (3), 
Hugo Stéfano Monteiro Dantas (4) 

 

Considerações Iniciais 

As recentes transformações urbanas e sociais, no contexto da financeirização, de 
predominância do ideário neoliberal e de valores conservadores, têm contribuído para 
acentuar às históricas desigualdades e discriminações de gênero, raça e classe no acesso a 
condições adequadas de reprodução da vida social nas cidades. Constata-se o crescente 
enfraquecimento dos espaços amplos e plurais de decisão sobre o desenvolvimento urbano 
e a ausência de instrumentos de gestão e controle social de políticas públicas que contribuam 
para garantir o direito de todas as pessoas à cidade. 

As cidades brasileiras passaram por um acelerado processo de transformações, 
resultado de elevados investimentos e intervenções públicas e privadas nos espaços urbanos 
que poucos efeitos tiveram em relação ao acesso a condições adequadas de reprodução de 
vida e social. Há nas cidades brasileiras diversos bloqueios e dificuldades para o efetivo 
funcionamento das esferas públicas democráticas. Entre estes, os problemas referentes às 
capacidades para participar nestas esferas e a ausência de instrumentos de gestão e 
monitoramento de políticas públicas. As organizações em redes, fóruns em articulações 
regionais e nacionais, e, também, a necessária articulação dos agentes sociais com os 
poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e com o Ministério Público são caminhos para 
potencializar a pressão e o controle social sobre a ação daqueles que se distanciam da 
construção de cidades mais justas. 

Entre as estratégias para o enfrentamento das desigualdade se discriminações 
históricas, destaca-se a participação sócio-política consciente e crítica, a partir de ações 
diretas e institucionais de engajamento dos atores sociais como sujeitos políticos que 
reconhecem a cidade como produto social e bem comum e que se apresentam a participar 
das decisões sobre seu futuro. Neste sentido, a iniciativa do projeto “Fortalecendo 
capacidades pelo direito à cidade” visou contribuir com a ampliação das discussões sobre o 
Direito à Cidade, compreendendo que é fundamental fortalecer a sociedade a partir do 
compartilhamento de informações e de alternativas para ampliar oportunidades de 
participação nas decisões sobre a cidade a partir do reconhecimento da necessidade de 
efetivação de seus direitos e da perspectiva de construção de cidades democráticas, 
sustentáveis, justas e inclusivas.  

O projeto de extensão foi proposto como uma das atividades do Núcleo Paraíba da 
Rede INCT Observatório das Metrópoles que tem sua sede na Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG). Integram o Núcleo Paraíba do INCT: o curso de Arquitetura e 
Urbanismo e o curso de graduação em Geografia da UFCG, os programas de pós-graduação 
em Engenharia Civil e Ambiental da UFCG, em Arquitetura e Urbanismo da UFPB, em 
Geografia da UFPB e em Desenvolvimento Regional da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB). A proposta contou com as parcerias do Centro de Ação Cultural (CENTRAC), da 
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Rede Nossas Cidades – Minha Campina, da União Campinense de Equipes Sociais (UCES), 
do Levante Popular da Juventude, da Associação de Juventude Cultura e Cidadania 
(AJURCC), da Articulação pela Revitalização do Riacho das Piabas (ARRPIA), de 
Representantes do Conselho Municipal das Cidades (CONCIDADES CG) e do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba (SINTEP); e, 
posteriormente, com o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Urbano (GEUR) da UEPB, o 
Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento da Paraíba (IAB-PB), o Observatório Social 
do Nordeste e o Laboratório de Rua (LabRua).Como público alvo, o projeto visou ativistas 
sociais, conselheiros (as) municipais e a comunidade acadêmica em geral. 

O Observatório das Metrópoles constitui-se em uma rede que reúne instituições e 
pesquisadores dos campos universitário, governamental e não-governamental. A equipe 
constituída no Observatório vem desenvolvendo atividades de pesquisa, extensão e formação 
há 20 anos, envolvendo atualmente cerca de 400 pesquisadores e 60 instituições. Vem 
atuando a partir de temas relacionados aos desafios metropolitanos colocados ao 
desenvolvimento nacional de forma sistemática e articulada, tendo como referência a 
compreensão das mudanças das relações entre sociedade, economia, Estado e os territórios 
conformados pelas grandes aglomerações urbanas brasileiras. O Observatório das 
Metrópoles é reconhecido como um INCT (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia) pelo 
CNPq desde 2010 e, atualmente, está implementando o projeto INCT “As metrópoles e o 
direito à cidade: conhecimento, inovação e ação para o desenvolvimento urbano”. O projeto 
de extensão “Fortalecendo capacidades pelo direito à cidade” integrou o Projeto Formação de 
atores para a democracia urbana e a cidadania metropolitana da linha de pesquisa Estratégias 
metropolitanas para o direito à cidade e o desenvolvimento urbano”, articulado, ainda, aos 
projetos de Monitoramento do Desenvolvimento Urbano Local e Fóruns locais sobre as 
metrópoles e o desenvolvimento urbano. 

O projeto buscou contribuir para a construção de conhecimentos sobre conceitos, 
legislações e mecanismos de exigibilidade para ampliar o poder dos participantes na defesa 
do direito à cidade. Ao articular iniciativas de ensino, pesquisa e extensão, poderá fomentar a 
construção de informações, reflexões e estratégias coletivas para fortalecer os sujeitos e suas 
ações. Há muitas informações sistematizadas sobre as cidades, as desigualdades no acesso 
ao solo e às políticas públicas, no entanto grande parte não está acessível aos ativistas 
sociais. A apropriação dessas informações pode embasar propostas afinadas com a 
transformação da realidade, na construção de uma cidade mais democrática, justa e inclusiva, 
com especial atenção para aqueles segmentos mais vulneráveis. No caso de Campina 
Grande, o Censo do ano de 2010 apontou que 16,34% da população possuíam renda 
domiciliar per capta inferior a R$ 140,00, e 40,74% dos habitantes apresentavam 
vulnerabilidade à pobreza. 

Entre as pautas locais, destaca-se a luta pela implementação do processo de revisão 
do Plano Diretor Municipal de forma participativa, como instrumento central da política urbana 
municipal. Definido em lei, este plano deve garantir a função social da cidade e da propriedade 
para os processos de desenvolvimento e expansão urbanos, considerando seus diversos 
aspectos sociais, culturais, ambientais e econômicos.  

No contexto da UFCG, a proposta partiu da articulação entre professores e alunos das 
graduações em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Geografia e da pós-graduação 
em Engenharia Civil e Ambiental, proporcionando um diálogo interdisciplinar. Foi uma 
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oportunidade para que os discentes envolvidos na extensão pudessem desenvolver na prática 
os conteúdos teóricos das estruturas curriculares dos cursos de graduação e de trocar 
conhecimentos adquiridos com diferentes grupos preocupados em efetivar ações por cidades 
mais justas e democráticas; contribuindo à consolidação a integração entre ensino, pesquisa 
e extensão e para viabilizar a ocorrência de ações transformadoras entre a universidade e a 
sociedade, com ênfase nas necessidades sociais. 

Visando a construção de capacidades pelo direito à cidade, o projeto previu o 
desenvolvimento de três atividades centrais, que compreendem as dimensões previstas na 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas com os parceiros e 
participantes envolvidos: (i) processo formativo; (ii) articulação e diálogo com atores 
estratégicos que atuam na defesa da gestão democrática participativa e do direito à cidade; e 
(iii) produção de informações estratégicas e publicização. O projeto fundamentou-se no 
pressuposto de fortalecer a extensão como ação política e lócus privilegiado da interação 
entre universidade e sociedade. No âmbito da universidade, a extensão, por sua dimensão 
pública, é uma oportunidade para superar as estreitas visões disciplinares e dos projetos 
individuais que se afirmam em detrimento dos projetos coletivos. 

1. O desenvolvimento do projeto de extensão “Fortalecendo capacidades pelo Direito 
à Cidade” e alguns resultados alcançados 

O projeto de extensão “Fortalecendo capacidades pelo Direito à Cidade” foi 
desenvolvido de maio a dezembro de 2018 com o objetivo a construção de estratégias de 
exigibilidade pelo direito à cidade, a partir do fortalecimento de capacidades e da participação 
e engajamento de estudantes e atores sociais de Campina Grande na elaboração, avaliação 
e monitoramento do conjunto de políticas setoriais de desenvolvimento urbano. Foram 
desenvolvidas atividades com o intuito de: fortalecer o processo de incidência política de 
grupos e ativistas sociais envolvidos com a discussão sobre o direito à cidade em Campina 
Grande a partir da implementação do Programa de Formação, com módulos teóricos e 
práticos e atividades de mobilização e articulação social; elaborar plataformas coletivas 
relacionadas às políticas de desenvolvimento urbano; produzir coletivamente materiais 
informativos, visando potencializar ações de exigibilidade pelo direito à cidade. Apresentamos, 
em seguida, uma breve recuperação das atividades realizadas no Projeto de Extensão. 

O processo formativo buscou integrar estudantes e atores sociais, a partir de:  
(i) Módulos disciplinares optativos, previstos nos projetos pedagógicos dos cursos 

de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Geografia, ofertados aos alunos 
regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFCG, abrangendo 
temas como: o direito à cidade; sustentabilidade urbana e ambiental, riscos, 
impactos e injustiças ambientais; gestão do espaço urbano e problemas urbanos 
e planejamento local por meio de duas disciplinas optativas (Gestão Ambiental 
e Direito à Cidade), abertas à comunidade;  

(ii) Módulo formativo para ativistas sociais do direito à cidade, para o fortalecimento 
de capacidades para avaliações críticas sobre realidades e processos nas 
cidades e para o estímulo a articulações para exigir, participar e controlar 
políticas públicas urbanas, abrangendo as questões de gênero, raça, juventude 
entre outras. 
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Foi realizada, ainda, uma sobreposição dos módulos disciplinares e dos módulos 
formativos para atores sociais de forma a garantir a heterogeneidade, pluralidade e 
multiplicidade de atores, experiências, demandas, focos, culturas, concepções etc. Essa 
sobreposição tinha por objetivo reproduzir a complexidade dos cenários de articulações 
sociais e dos processos decisórios constituintes das esferas públicas de participação social. 
Desse modo, o conhecimento construído coletivamente pôde contemplar diferentes olhares 
sobre a cidade. A articulação e diálogo com atores estratégicos se deram a partir da realização 
de seminários e oficinas com a participação de atores sociais parceiros. 

Como primeira ação do projeto foi realizada uma oficina com parceiros para a 
consolidação da proposta metodológica da formação e construção dos conteúdos prioritários 
a serem trabalhados. Foi constituída uma comissão pedagógica composta pelos diversos 
grupos envolvidos a partir dessa oficina. Em seguida a proposta foi submetida e validada pelos 
participantes dos módulos e foram desenvolvidos os conteúdos e os materiais de apoio dos 
dois cursos previstos no programa de formação. 

Foto 1 - Apresentação do curso durante a sessão inaugural 

 
Fonte: Acervo do INCT Observatório das Metrópoles - Núcleo Paraíba data: 06/2019 

As sessões referentes ao módulo formativo para ativistas sociais e parte dos módulos 
disciplinares foram divididas em três eixos: identidade, sujeitos, coletivos e ativismo na cidade; 
direito à cidade e políticas territoriais urbanas; e sustentabilidade e justiça ambiental.  

No primeiro encontro do Eixo I - Identidade, sujeitos, coletivos e ativismo na cidade, 
foram abordadas questões referentes às desigualdades e discriminações que a população 
negra enfrenta diariamente na cidade. Este encontro contou com Josilene Oliveira(AJURCC) 
e Ronaldo Sales (PPGCS/UFCG) como facilitadores que estimularam discussões sobre como 
a cidade é pensada para uma minoria, branca, burguesa, patriarcal e neoliberal, com a 
concentração dos recursos públicos em função de suas demandas e interesses, deixando à 
margem os demais segmentos sociais, em especial a população pobre e negra. Foram 
apresentados vídeos, músicas e dados sobre homicídios na cidade para estimular a reflexão 
sobre as questões sociais, raciais e de gênero e de como diferentes formas de violência e 
exclusão se articulam em um cenário social que, na maioria das situações, restringe o acesso 
à vida digna na cidade à população negra.  

Na segunda sessão do Eixo I, sobre juventude, ativismo e direito à cidade, Ítalo Sochin 
(Levante Popular da Juventude) e Marcos Moraes (AJURCC) foram os facilitadores e 
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trouxeram uma discussão sobre a compreensão dos participantes sobre o que seria ser jovem, 
o conceito de juventude e questões referentes às condições desiguais dos jovens nas cidades, 
os obstáculos e vivências nas periferias das cidades entre outras. Em uma breve recuperação 
histórica, foi possível aos participantes da sessão refletir sobre a juventude em diversos 
momentos marcantes da história do Brasil, até o contexto contemporâneo de prevalência do 
neoliberalismo, mas de emergência de movimentos insurgentes com participação dos jovens. 

Foto 2 - Sessão sobre desigualdades de negras e negros e direito à cidade 

 
Fonte: Acervo do INCT Observatório das Metrópoles - Núcleo Paraíba data: 06/2019 

O terceiro encontro referente às redes sociais e os novos ativismos pelo direito à 
cidade foi facilitado por Andrea Sales (UFPB) e Ronaldo Filho (Minha Campina). Foram 
estimuladas reflexões sobre o uso das modernas tecnologias de comunicação e informação 
pode facilitar a participação popular direta no planejamento e gestão urbanos e, também, 
apresentados os prós e os contras do uso das novas tecnologias de comunicação e 
informação na vida política e algumas estratégias e táticas de mobilizações. 

Na quarta sessão sobre cidade, espaço público e gênero, as facilitadoras Jackeline 
Carvalho (GEUR/UEPB), Ana Patrícia Sampaio (CENTRAC) e Jô Oliveira (AJURCC) 
debateram a categoria gênero e as concepções acerca do lugar da mulher no espaço urbano. 
Questões como o assédio e violência no transporte público ou a falta de infraestrutura urbana 
de iluminação nas ruas e insegurança para as mulheres foram levantadas e discutidas, 
tomando como referência o Projeto de Lei que prevê a proibição da discussão do que se 
denominou “ideologia de gênero” nas escolas de ensino fundamental públicas e privadas da 
cidade de Campina Grande. Apesar das várias manifestações contrárias ao PL, pelo seu 
conteúdo inconstitucional e equívocos graves quanto a concepção de gênero, o referido PL 
foi aprovado pela Câmara de Vereadores, o que demonstrou a necessidade de atentar sobre 
a constituição dos espaços de decisão e a necessidade de contar com representantes de 
segmentos vulneráveis nesses espaços. Atentar aos interesses e práticas das mulheres na 
cidade continua com um desafio, considerando as assimetrias que atravessam a sociedade. 

Na primeira oficina do Eixo II - Direito à cidade e políticas territoriais urbanas, foi 
trabalhado o tema, “Direito à moradia - quais as necessidades, quais as políticas?”, conduzido 
por Lívia Miranda (CAU/UFCG), coordenadora do projeto de extensão. Foram apresentados 
os dados sobre o acesso à terra e a moradia no Brasil e no município de Campina Grande, 
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assim como as políticas governamentais promovidas para a diminuição do déficit habitacional. 
Ficou que há, ainda, muitas barreiras a enfrentar para garantir os direitos à moradia e à cidade. 

No segundo encontro do Eixo II, o tema discutido foi: “Direito à água e ao saneamento 
ambiental: entre crises e novas agendas”. A condução dos trabalhos foi realizada por 
Alexandre Sabino do Nascimento (UFPB) e Tereza Helena Nunes (UFCG) que apresentaram 
os diversos usos urbanos da água, um panorama nacional e as tendências referentes às 
privatizações do saneamento e a necessidade de preservação deste bem de domínio público 
e de garantia de atendimento dos serviços para a população. As discussões revelaram a 
necessidade de maior articulação entre o planejamento urbano e a infraestrutura dos serviços 
essenciais, o que potencialmente reduziria a injustiça hídrica vivenciadas na cidade. 

O primeiro encontro do Eixo III – Sustentabilidade e justiça ambiental abordou a 
questão das interfaces entre campo e cidade: a segurança alimentar em questão. As 
facilitadoras Madalena Medeiros (CENTRAC) e Marilene Melo (INSA) apresentaram 
elementos conceituais da soberania e da segurança alimentar e nutricional no Brasil e as 
dimensões da alimentação adequada: diversidade; qualidade sanitária; adequação 
nutricional; acesso a recursos financeiros ou recursos naturais como terra e água, entre 
outras. Foram realizadas, também, dinâmicas relacionado os alimentos as histórias de vida 
dos participantes. 

Foto 3 - Momento da dinâmica realizada durante a sessão 

 
Fonte: Acervo do INCT Observatório das Metrópoles - Núcleo Paraíba data: 06/2019 

A segunda oficina do Eixo III foi facilitada por Veneziano Guedes (ARRPIA) e Adjael 
Maracajá (Núcleo Paraíba do Observatório das Metrópoles) e abordou os temas do 
desenvolvimento sustentável, educação e ativismo socioambiental. Foram discutidos os 
padrões/modelos de consumo das sociedades e de urbanização no capitalismo; seus 
rebatimentos no ambiente e as “injustiças” que afetam sempre as populações mais 
vulneráveis. A educação e o ativismo socioambiental foram discutidos como ferramentas para 
diminuir as injustiças socioambientais. 

Para a última sessão do Eixo III, sob o tema, “Injustiça ambiental e vulnerabilidade nos 
assentamentos precários em campina grande”, facilitadoras Caline Mendes e Kainara Anjos, 
ambas integrantes do Núcleo Paraíba do Observatório das Metrópoles, apresentaram as 
condições dos assentamentos precários nas cidades brasileiras, localizados sobretudo em 
áreas ambientalmente frágeis. Essas condições expressam um modelo de urbanização 
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socialmente excludente e espacialmente fragmentado, o qual contribui para o aprofundamento 
das desigualdades socioespaciais. Na discussão com os participantes da formação foi 
reconhecida que a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de 
baixa renda, aos grupos sociais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros 
operários, às populações marginalizadas e vulneráveis. Desse modo, a justiça ambiental é 
apresentada como conceito que pode representar avanços no tratamento das causas das 
catástrofes bem como de suas consequências. 

A partir do curso foram formuladas propostas pelos participantes, entre elas é possível 
destacar: (i) fortalecer os sistemas e instâncias de gestão democrática e participativa e o 
controle social das políticas de desenvolvimento urbano, garantindo a participação dos 
diversos segmentos sociais historicamente discriminados por gênero, raça, etnia etc.; (ii) 
Garantir que todos os projetos e obras de construção e requalificação de espaços livres 
públicos consideram as necessidades, condições, interesses e práticas culturais de mulheres, 
população negra e da juventude; (iii) criar estratégias para apoiar a divulgação, distribuição e 
comercialização dos produtos da agricultura familiar; e (iv) priorizar os investimentos públicos 
de acordo com as demandas e necessidades dos assentamentos precários com vistas às 
regularizações urbanística e fundiária e à mitigação de riscos. 

Após o processo formativo, o Núcleo Paraíba do Observatório das Metrópoles e as 
organizações parceiras do projeto de extensão, articuladas às entidades que realizaram 
Seminário "A Cidade é Nossa", meses antes, consolidaram a “Carta de Campina Grande”, 
formaram a Frente pelo Direito à Cidade e realizaram o Seminário “Cidades democráticas e 
socioambientalmente justas!”, no dia 13 de setembro às 18h, no Cine Teatro São José em 
Campina Grande/PB. O Seminário teve como objetivo promover a mobilização social por 
cidades mais justas, democráticas e inclusivas, que priorizem às demandas dos segmentos 
vulneráveis por gênero, raça e classe. O seminário contou com a participação do professor 
aposentado do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, o geógrafo Jan Bitoun, que 
atua como pesquisador da Rede de Observatório das Metrópoles e de representantes de 
instituições civis, da academia, do poder público e das organizações sociais, ativistas, 
gestores, professores, estudantes que compartilharam o desejo de contribuir para a efetiva 
realização do Direito à Cidade em Campina Grande e região. 

Entre as várias propostas da “Carta de Campina Grande" podem ser evidenciadas: 
(i)construir políticas de desenvolvimento urbano para a inclusão social e efetivação dos 
direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e à cidade, priorizando o 
enfrentamento das desigualdades e discriminações de gênero, raça e etnia; (ii) priorizar a 
oferta de infraestrutura básica para construção de uma cidade segura, especialmente para 
mulheres, jovens, população LGBT, crianças, pessoas idosas e outras populações 
vulneráveis, através de vias bem iluminadas e transporte público acessível; (iii) ampliar, 
manter e criar novos espaços públicos, garantindo que todos os projetos e obras de 
construção e requalificação de espaços livres públicos considerem as necessidades, 
interesses e práticas culturais e recreativas com recorte de gênero e geração, com o acesso 
gratuito a redes de wi-fi; (iv) promover uma gestão urbana equitativa, democratizando o 
acesso a informações sobre o preço do metro quadrado do solo urbano e identificação de 
contribuintes do IPTU, considerando dados sobre gênero, raça, etnia, violência, expectativa 
de vida e investimentos públicos; (v) incluir a participação cidadã na criação, desenvolvimento 
e fortalecimento de ferramentas tecnológicas voltadas à proposição, monitoramento e solução 
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de problemas relativos à gestão urbana; (vi) Reafirmar o Plano Diretor Participativo como 
instrumento orientador e norteador dos demais planos e Políticas Públicas, propiciando a 
participação e controle social na definição e inversão de prioridades para mulheres, população 
idosa, deficiente, negra, baixa renda em geral e juventudes, na gestão urbana, tomando como 
referência o orçamento público municipal enquanto ferramenta de planejamento da gestão 
urbana. 

Foto 4 –Participantes do Seminário “Cidades democráticas e socioambientalmente justas!” 

 
Fonte: Acervo do INCT Observatório das Metrópoles - Núcleo Paraíba data: 06/2019 

No âmbito do projeto de extensão, com a articulação e mobilização social da Frente 
pelo Direito à Cidade de Campina Grande, foi realizada em 13 de novembro a Sessão de 
cinema e debate do documentário “Quem Mora Lá” referente a vidas de pessoas que vivem 
na comunidade do Pocotó no Recife, um assentamento precário, cujas famílias vêm sendo 
continuamente ameaçadas de remoção. O evento contou com 80 participantes, dentre eles 
professores, estudantes, convidados e a população, que contribuíram com interações e 
questões sobre o filme e sobre a necessidade de manutenção e reformulação de políticas 
habitacionais que atendam a população que vive às margens da sociedade brasileira. 

Foram realizados, além dos processos formativos e eventos, encontros com 
representantes dos poderes executivo para a incidência política para a revisão participativa 
do Plano Diretor e para a discussão sobre os impactos de grandes projetos urbanos na cidade. 

O projeto buscou fornecer aos extensionistas um conjunto de conceitos, técnicas e 
métodos para a sua prática em esferas públicas (conselhos municipais e conferências) e nos 
fóruns e redes de discussão, capacitando para a identificação de problemas nas políticas 
públicas e no seu monitoramento e controle. 

Os extensionistas foram essenciais no processo de mobilização dos atores, 
organização do material didático, organização e viabilização dos ambientes de reunião, 
registro das atividades, elaboração de sínteses, produção de atas, listas, certificados, entre 
outras atividades. Foram monitores e participantes ativos dos processos pedagógico, se 
posicionando e compartilhando seus aprendizados em todas as atividades. Também foram 
produtores de conteúdo na internet, nos impressos etc. 

Para o encerramento do projeto, e como forma de compartilhar aprendizados e 
disseminar conhecimento produzido com atores sociais foram produzidas e divulgadas em 
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cinema e debate do documentário “Quem Mora Lá” referente a vidas de pessoas que vivem 
na comunidade do Pocotó no Recife, um assentamento precário, cujas famílias vêm sendo 
continuamente ameaçadas de remoção. O evento contou com 80 participantes, dentre eles 
professores, estudantes, convidados e a população, que contribuíram com interações e 
questões sobre o filme e sobre a necessidade de manutenção e reformulação de políticas 
habitacionais que atendam a população que vive às margens da sociedade brasileira. 

Foram realizados, além dos processos formativos e eventos, encontros com 
representantes dos poderes executivo para a incidência política para a revisão participativa 
do Plano Diretor e para a discussão sobre os impactos de grandes projetos urbanos na cidade. 

O projeto buscou fornecer aos extensionistas um conjunto de conceitos, técnicas e 
métodos para a sua prática em esferas públicas (conselhos municipais e conferências) e nos 
fóruns e redes de discussão, capacitando para a identificação de problemas nas políticas 
públicas e no seu monitoramento e controle. 

Os extensionistas foram essenciais no processo de mobilização dos atores, 
organização do material didático, organização e viabilização dos ambientes de reunião, 
registro das atividades, elaboração de sínteses, produção de atas, listas, certificados, entre 
outras atividades. Foram monitores e participantes ativos dos processos pedagógico, se 
posicionando e compartilhando seus aprendizados em todas as atividades. Também foram 
produtores de conteúdo na internet, nos impressos etc. 

Para o encerramento do projeto, e como forma de compartilhar aprendizados e 
disseminar conhecimento produzido com atores sociais foram produzidas e divulgadas em 
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várias mídias informações estratégicas, entre elas plataforma pelo Direito à Cidade que 
integrou o conteúdo da “Carta de Campina Grande". 

2. Considerações Finais 

Para além do atendimento aos objetivos propostos pelo projeto, foi possível atingir 
outros desdobramentos positivos em relação a articulação dos agentes locais. As atividades 
realizadas promoveram a interação entre os diferentes grupos e culminaram com a construção 
coletiva de uma plataforma que foi apresentada aos gestores públicos em um seminário 
regional que envolveu cerca de 200 participantes. Outro importante resultado foi a criação da 
Frente pelo Direito à Cidade e as articulações com redes nacionais e regionais como o BR 
Cidades e o Fórum de Reforma Urbana. 

Por meio do projeto foi possível experienciar um modelo de formação que considerou 
a complexidade dos contextos urbanos, mobilizou saberes teóricos e práticos de diferentes 
grupos. Acredita-se, a partir dos relatos dos atores envolvidos, que foi possível construir 
conhecimentos que permitiram reforçar a autonomia dos participantes e analisar criticamente 
a realidade para transformá-la. 

Cumprindo com os anseios iniciais, as experiências e os resultados da extensão aqui 
relatada construíram bases para a consolidação, o amadurecimento e a ampliação de suas 
ações futuras. O interesse e o envolvimento demostrados por alunos, professores, instituições 
e público em geral indicam a premência em se discutir a temática tratada. 

Além do curso de extensão, os seminários e debates promovidos, a formação de uma 
Frente pelo direito à cidade se mostra fundamental para uma maior articulação de diferentes 
segmentos e organização na cidade de Campina Grande, no anseio de uma cidade mais justa. 
O primeiro ano do projeto de extensão é assim visto como o ponto inicial dessa jornada que 
se iniciou no ano de 2018. 
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desde el Ciham 
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Eixo D: O reconhecimento, análise e debate em torno de conflitos urbanos e novas formas de viver. 

Resumen: En el trabajo se expresan conocimientos sobre procesos actuales de consolidación local y 
se desarrollan lineamientos para el Mejoramiento urbano. Hay sectores internos muy poco 
sustentables, que necesitan aportes tanto de conocimientos como estrategias de concertación en 
conjunto con redes diversas. Se expresa que los cambios a fin de 2015 produjeron impactos 
inesperados en Villa 15, y ello obligó a replantear y comprender la actividad científica del UBACyT, 
posicionándose desde un diálogo constante con un conjunto de actores sociales, participantes de 
tareas previas. Se apuntó a trabajar en conjunto con actores de presencia en temas claves. Se reforzó 
el trabajo conjunto con ONG’s vinculadas al acceso del Derecho en situaciones altamente vulnerables 
(con las defensorías ya se venía realizando hace tiempo) pues merecía continuar y profundizarse.  Se 
ajustó el cuadro actoral (“nueva mesa”), con Asociación Civil Mader (Sra. Lenny de “Los Módulos”) y la 
Asociación Civil Mujeres Libres (“La Villa”) cubriéndose un espectro específico sobre los problemas a 
tratar. Se confeccionó material orientado hacia su uso legal, a la manera de “informes técnicos” 
(utilizados por CEJIP –Centro para una Justicia Igualitaria y Popular- y ACIJ –Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia). Y también el Ministerio Público de la Defensa (Dos Santos Freire). A su vez las 
sedes locales vienen articulando con la organización gremial CETEP (Confederación de Trabajadores 
de la Economía Popular) quienes han brindado actuaciones posibles. Se hizo trabajo de campo sobre 
“pasillo s/n” entre mz 9 y 10, sito entre pasajes internos Luis A. Herrera y Juan Cymes. Estudiándose 
situaciones muy graves a) inundación y/o anegamiento de aguas pluviales que confluyen 100.000 litros 
de agua (e incluye afloración de aguas negras en espacios domiciliarios); b) La existencia de personas 
discapacitadas afectados gravemente; y c) el riesgo eléctrico observado en las instalaciones públicas 
del lugar. Estos temas deben ser atendidos con suma celeridad y no sólo no se resuelven sino que 
tampoco se atienden. Tan sólo un milagro y un uso sumamente cuidado, precavido y haciendo caso de 
las altas restricciones que portan este pasillo ha evitado que hubieran personas ahogadas, 
electrocutadas o que personas discapacitadas o enfermas –o de la tercera edad que necesiten 
remedios- hayan fallecido por no poder ser atendidas. Se realizaron replanteos, mensuras, altimetrías, 
reuniones participativas, fotografías, entrevistas durante un año - junto con pasantes Fadu- para brindar 
comprensión y precisión sobre estos múltiples y graves problemas. E incluyendo esquemas 
proyectuales arquitectónicos e hidráulicos. Posibilitando un aprendizaje transdisciplinario colectivo 
(alumnos, vecinos y docentes). Se analizó no sólo factores de integración, conciencia social y 
conciencia política. Sino se consultó además porqué existe aquí este desarrollo urbano nada 
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sustentable. Ello nos llevó a estudiar la política de desagüe pluvial en los últimos 25 años (incluyendo 
un marco temporal más amplio). Se necesita brindar aportes que concurran a concertar el sector, en 
conjunto con redes locales y extralocales, fortaleciendo el vínculo del equipo académico con este sector 
social. Se puso en juego la participación social volcada hacia el autodesarrollo de estas comunidades 
más desfavorecidas, siendo herramienta indispensable que “debiera” aplicarse en los procesos de 
gestión y producción social del hábitat. Se señala que los conocimientos técnicos y análisis científicos 
del proyecto aceptado por los vecinos, les permitiría defenderse en futuras negociaciones con el poder 
público. 

Palabras clave: participación, producción social del hábitat, Villa 15, desagüe pluvial. 

 

Resumo: O trabalho expressa conhecimento dos processos atuais de consolidação local e desenvolve 
diretrizes para o Aperfeiçoamento Urbano. Existem setores internos muito pouco sustentáveis, que 
precisam de contribuições tanto do conhecimento quanto das estratégias de concertação em conjunto 
com diversas redes. Expressa-se que as mudanças no final de 2015 tiveram impactos inesperados na 
Villa 15, forçando a reformulação e compreensão da atividade científica do UBACyT, posicionando-se 
a partir de um diálogo constante com um conjunto de atores sociais, participantes de tarefas anteriores. 
Ele começou a trabalhar em conjunto com atores com presença em questões-chave. O trabalho 
conjunto com ONGs ligadas ao acesso à lei em situações de grande vulnerabilidade (com os 
defensores já sendo realizado há muito tempo) foi reforçado porque merecia continuar e se aprofundar.  
A mesa do ator ("nova mesa"), com a Civil Mader Association (Ms. Lenny de "Os Módulos") e a 
Associação Civil de Mulheres Livres ("A Vila") foram ajustadas abrangendo um espectro específico dos 
problemas a serem abordados. O material foi orientado para seu uso legal, sob a forma de "relatórios 
técnicos" (utilizados pelo CEJIP –Centro de Justiça Igualitária e Popular– e pela ACIJ –Associação Civil 
de Igualdade e Justiça). E também o Ministério Público da Defesa (Dos Santos Freire). Por sua vez, a 
sede local vem articulando com a organização sindical CETEP (Confederação dos Trabalhadores da 
Economia Popular) que tem proporcionado possíveis ações. O trabalho de campo foi feito em "pasillo 
s/n" entre mz 9 e 10, localizado entre as passagens internas Luis A. Herrera e Juan Cymes. Estudando 
situações muito graves (a) inundações e/ou águas pluviais alagadas que convergem 100.000 litros de 
água (e inclui afloramento de esgoto em espaços domésticos); b A existência de pessoas com 
deficiência severamente afetadas; e c) o risco elétrico observado nos equipamentos públicos do local. 
Essas questões devem ser tratadas com grande velocidade e não só não são resolvidas, mas também 
não tratadas. Apenas um milagre e um uso muito cuidadoso, cauteloso e atento às altas restrições que 
carregam esse corredor impediram que as pessoas se afogassem, eletrocutem ou pessoas com 
deficiência ou pessoas doentes – ou idosos que precisam de remédios – morressem porque não 
podiam ser cuidadas. Repenses, medições, altímetros, reuniões participativas, fotografias, entrevistas 
de um ano - juntamente com os transeuntes de Fadu - foram conduzidas para fornecer compreensão 
e precisão sobre esses múltiplos problemas graves. E incluindo esquemas arquitetônicos e hidráulicos. 
Possibilitando a aprendizagem transdisciplinar coletiva (alunos, vizinhos e professores). Não foram 
analisados apenas fatores de integração, consciência social e consciência política. Caso contrário, foi 
ainda consultado por que existe aqui esse desenvolvimento urbano pouco sustentável. Isso nos levou 
a estudar a política de drenagem pluvial nos últimos 25 anos (incluindo um prazo mais amplo). É 
necessário oferecer contribuições que estejam em vigor para concertar o setor, em conjunto com redes 
locais e extralocais, fortalecendo o vínculo da equipe acadêmica com esse setor social. A participação 
social voltada para o autodesenvolvimento dessas comunidades mais desfavorecidas foi posta em jogo, 
sendo uma ferramenta indispensável que "deveria" ser aplicada nos processos de gestão e produção 
social do habitat. Nota-se que o conhecimento técnico e a análise científica do projeto aceito pelos 
vizinhos permitiriam que eles se defendessem em futuras negociações com o poder público. 
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Palavras-Chave: participação, produção social do habitat, Villa 15, drenagem pluvial. 

 

Abstract: This article accounts for knowledge concerning current processes of local consolidation and 
proposes some guidelines for urban upgrading. Some parts in the neighbourhood are considered 
unsustainable and need some contribution regarding know-how and strategies developed within 
networks. By the end of 2015 there have been some changes in Villa 15 which produced unexpected 
impacts, forcing us to reconsider our scientifical activities as part of UBACYT opening a continuous and 
wider dialogue with social actors in the neighborhood previously contacted. We aimed to work together 
with the actors involved in the key issues, strengthening our efforts in association with NGOs related to 
accessibility to Justice and Urban Rights for highly vulnerable population deepening our previous work 
with legal counselors. There have been new arrangements in a “Mesa de gestion” with Asociación Civil 
Mader ( Lenny from “los Módulos” area) and Asociación Civil Mujeres Libres (from “la Villa” area) 
covering specific matters. Our technical reports were aimed to provide consistent grounds to support 
legal actions developed by NGOs: CEJIP –Centro para una Justicia Igualitaria y Popular- and ACIJ –
Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia-, and Ministerio Público de la Defensa (GO headed by Dos 
Santos Freire). Local organizations in the neighborhood are part of a bigger union: CETEP –
Confederacion de Trabajadores de la Economía Popular - Our field work focused on the corridor -
"pasillo"- between 9th and 10th blocks -"Manzanas"-, between Luis A. Herrera St. and Juan Cymes St. 
Our study cases included severe troubles: a) stormwater floods and water logging mixed with sew 
outflow invading homes; b) the affection on the population, specially disabled persons; c) electrical risk 
in public and residential space. Careful recommendations and actions were taken in order to prevent 
further risks. The activities addressed by trainees, involved physical surveys and mappings, photo and 
documentary studies, participative meetings and assemblies, interviews,  providing both parts, affected 
and students with a precise and comprehensive outlook and analysis over complex matters within a 
transdisciplinary and collective learning process. The questions about integration in an unsustainable 
urban developed area were contexted within social and political consciousness. We studied sewage 
policies for the last 25 years, in order to understand and contribute with possible solutions agreed with 
the actors involved in the process strengthed by community participation and self development. The 
academical contribution and scientifical knowledge  put in the process, turned to be a useful tool in the 
hands of the neighbors facing the public authorities and standing for their rights.   

 

Keywords: Participation, social production of habitat, Villa 15, sewage. 
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La participación en la producción social del hábitat en Villa 15 -Caba: Los aportes 
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Ricardo de Sárraga (1) y colaboradores: Fernández, Inés; Rodulfo, María Beatriz; 
Valzolgher, Mª Marcela; Srta Sharon Zahira Zucharico Quispe; Bazán, Leonel. 

 

Introducción 

El documento expresa cómo desde las vicisitudes de la participación social del grupo 
docente en Villa 15 -tras muchos años de trayectoria local- se concretó un vínculo con un actor 
específico. Nos referimos a ciertos vecinos situados en un pasillo s/n, que están más 
problematizados que la media local. En Villa 15 en general existen muchas variaciones y 
grados de consolidación local. Podría decirse que oscilan desde sectores más consolidados 
(ej. zona norte) a otros más perimidos (zona sur y otros). Hay aún sectores internos muy poco 
sustentables en las 37,5 hectáreas de este conjunto de sectores de hábitat villero. Sin 
embargo el pasillo s/n situado en la zona Norte llamada “la villa” se encuentran problemas 
muy graves. El grupo produjo un informe de tipo pericial -del cual esta ponencia representa 
una breve síntesis sobre uno de sus tres temas centrales (inundación). Se entendió que era 
preciso aportar conocimientos, metodologías y técnicas para producir instrumentos de gestión 
así como lineamientos y estrategias de concertación, en conjunto con redes locales diversas 
(dos ONG y dos centros comunitarios). El proceso hoy pretende evolucionar en una causa 
judicial que se encuentra en estado inicial. 

En el pasillo s/n se apuntó a trabajar en conjunto con actores claves de fuerte 
presencia. Se reforzó el trabajo conjunto con ONG’s vinculadas al acceso del Derecho en 
situaciones altamente vulnerables Se formó así un cuadro actoral (“mesa del pasillo s/n”), con 
Asociación Civil Mader (Sra. Lenny de “Los Módulos”) y la Asociación Civil Mujeres Libres (“La 
Villa”) para cubrir los problemas a tratar. Se confeccionó material en ciertos temas específicos 
orientados hacia su uso legal, a la manera de “informes técnicos” en vínculo con CEJIP –
Centro para una Justicia Igualitaria y Popular. Se debe mencionar la cooperación de ACIJ –
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, fomentando participación y concertación social 
desde la Lic. Rosario Fassina. Ellos a su vez colaboraron produciendo un gran mural tanto 
con los vecinos como MACA (Museo a Cielo Abierto, arq. Carlos Barreto) a fin de colaborar 
en la valorización del espacio con la finalidad de que ello produjera efectos multiplicadores 
con la posible gestión de soluciones concretas. Más contextualmente los centros locales ya 
articulaban con la organización gremial CETEP (Confederación de Trabajadores de la 
Economía Popular) quienes intentaron brindar acciones desde su enfoque político particular. 
No puede dejar de mencionarse al Ministerio Público de la Defensa (Dos Santos Freire) y la 
Defensoría del Pueblo CABA aunque esta es una tarea que merecería continuarse y 
profundizarse. 

El grupo docente hizo trabajo de campo sobre “pasillo s/n” entre mz 9 y 10, sito entre 
pasajes internos Luis A. Herrera y Juan Cymes durante un año calendario. Estudiándose 
situaciones muy graves a) inundación y/o anegamiento de aguas pluviales que confluyen 
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problematizados que la media local. En Villa 15 en general existen muchas variaciones y 
grados de consolidación local. Podría decirse que oscilan desde sectores más consolidados 
(ej. zona norte) a otros más perimidos (zona sur y otros). Hay aún sectores internos muy poco 
sustentables en las 37,5 hectáreas de este conjunto de sectores de hábitat villero. Sin 
embargo el pasillo s/n situado en la zona Norte llamada “la villa” se encuentran problemas 
muy graves. El grupo produjo un informe de tipo pericial -del cual esta ponencia representa 
una breve síntesis sobre uno de sus tres temas centrales (inundación). Se entendió que era 
preciso aportar conocimientos, metodologías y técnicas para producir instrumentos de gestión 
así como lineamientos y estrategias de concertación, en conjunto con redes locales diversas 
(dos ONG y dos centros comunitarios). El proceso hoy pretende evolucionar en una causa 
judicial que se encuentra en estado inicial. 

En el pasillo s/n se apuntó a trabajar en conjunto con actores claves de fuerte 
presencia. Se reforzó el trabajo conjunto con ONG’s vinculadas al acceso del Derecho en 
situaciones altamente vulnerables Se formó así un cuadro actoral (“mesa del pasillo s/n”), con 
Asociación Civil Mader (Sra. Lenny de “Los Módulos”) y la Asociación Civil Mujeres Libres (“La 
Villa”) para cubrir los problemas a tratar. Se confeccionó material en ciertos temas específicos 
orientados hacia su uso legal, a la manera de “informes técnicos” en vínculo con CEJIP –
Centro para una Justicia Igualitaria y Popular. Se debe mencionar la cooperación de ACIJ –
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, fomentando participación y concertación social 
desde la Lic. Rosario Fassina. Ellos a su vez colaboraron produciendo un gran mural tanto 
con los vecinos como MACA (Museo a Cielo Abierto, arq. Carlos Barreto) a fin de colaborar 
en la valorización del espacio con la finalidad de que ello produjera efectos multiplicadores 
con la posible gestión de soluciones concretas. Más contextualmente los centros locales ya 
articulaban con la organización gremial CETEP (Confederación de Trabajadores de la 
Economía Popular) quienes intentaron brindar acciones desde su enfoque político particular. 
No puede dejar de mencionarse al Ministerio Público de la Defensa (Dos Santos Freire) y la 
Defensoría del Pueblo CABA aunque esta es una tarea que merecería continuarse y 
profundizarse. 

El grupo docente hizo trabajo de campo sobre “pasillo s/n” entre mz 9 y 10, sito entre 
pasajes internos Luis A. Herrera y Juan Cymes durante un año calendario. Estudiándose 
situaciones muy graves a) inundación y/o anegamiento de aguas pluviales que confluyen 
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100.000 litros de agua (e incluye afloración de aguas negras en espacios domiciliarios); b) La 
existencia de personas discapacitadas afectados gravemente; y c) el riesgo eléctrico 
observado en las instalaciones públicas del lugar. Estos temas deben ser atendidos con suma 
celeridad y no sólo no se resuelven sino que tampoco se atienden. Tan sólo un milagro y un 
uso sumamente cuidado, precavido y haciendo caso de las altas restricciones que portan este 
pasillo ha evitado que hubieran personas ahogadas, electrocutadas o que personas 
discapacitadas o enfermas –o de la tercera edad que necesiten remedios- hayan fallecido por 
no poder ser atendidas. 

Se realizaron replanteos, mensuras, altimetrías, reuniones participativas, fotografías, 
entrevistas durante un año con pasantes Fadu, para brindar comprensión y precisión sobre 
estos múltiples y graves problemas. E incluyendo esquemas proyectuales arquitectónicos e 
hidráulicos. Posibilitando aprendizaje transdisciplinario colectivo (alumnos, vecinos, 
docentes). Se contó con actividad continuada de ACIJ (Fassina) y asesoramiento legal de 
CEJIP (dr. Leonel Bazán). 

Se analizó no sólo factores de integración, conciencia social y conciencia política. Sino 
que fundamentalmente surgió el fortísimo interrogante, sobre porqué existen aquí no solo 
algunas de las características comunes de la villa (riesgo eléctrico, barreras arquitectónicas, 
personas con discapacidad) sino inundaciones gravísimas, muy poco vistas en CABA creando 
un pasillo nada sustentable. Ello llevó a estudiar la política de desagüe pluvial en los últimos 
25 años (incluyendo un marco temporal más amplio, desde 1900). Desde el vínculo generado 
se intentó brindar aportes documentales pretendiendo además concertar el sector, en 
conjunto con redes locales (centros comunitarios) y extralocales (ONG´s). 

Se expresa que los cambios de gobierno a fin de 2015 produjeron impactos 
inesperados en Villa 15, y ello obligó a replantear la actividad científica del UBACyT, 
reposicionándonos desde un diálogo constante con un conjunto de actores sociales, 
participantes de tareas previas. Se aclara que la tarea está enmarcada en el UBACyT 2016-
2019 (Producción de lineamientos para el Mejoramiento Urbano de Villa 15. Aportes a la 
regularización de dominios y servicios en sectores de Ciudad Oculta). Se puso en juego la 
participación social volcada hacia el autodesarrollo de estas comunidades más 
desfavorecidas, siendo herramienta indispensable que “debiera” aplicarse en los procesos de 
gestión y producción social del hábitat. Se señala que los conocimientos técnicos y análisis 
científicos del proyecto aceptado por los vecinos, les permitiría defenderse en futuras 
negociaciones con el poder público. 

Palabras claves: Derechos vulnerados; Equidad social; Inundación, riesgo eléctrico y 
discapacidad. 

2. Motivo principal de la realización del informe 

El informe fue solicitado por los vecinos y promovido por asociaciones locales. Los 
vecinos denunciaron sus problemas en reuniones barriales donde estaban presentes los 
centros comunitarios mencionados. Inicialmente un vecino denunció que un sobrino suyo 
había caído en un pozo de aguas muy feas, y que allí, en ese pasillo, había también una 
canaleta precaria a cielo abierto muy peligrosa, ubicada al medio de este espacio público. 
Debido a esta denuncia el grupo universitario tomó posición colaborativa apoyado por las 
asociaciones locales (Mader y Mujeres Libres) y extralocales (CEJIP, ACIJ, MACA). Se 
realizaron replanteos, mensuras, altimetrías, reuniones participativas, toma de fotografías, 
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entrevistas y trabajo de campo extenso durante un año, para estudiar y brindar con la mayor 
precisión posible definiendo los múltiples problemas, que no son solo anegamientos e 
inundaciones –de por sí solo ya implican una atención urgente. Ello se combina con el riesgo 
eléctrico existente, muy evidente. Y la presencia de habitantes en situación de discapacidad 
–y alta proporción de tercera edad y niños-. Lo cual indica una situación gravísima que debe 
ser atendida en la mayor brevedad posible. Tan sólo un milagro y un uso sumamente cuidado, 
precavido y haciendo caso de las altas restricciones que portan este pasillo ha evitado que 
hubieran personas ahogadas, electrocutadas o que personas discapacitadas o enfermas –o 
de la tercera edad que necesiten remedios- hayan fallecido por no poder ser atendidas. 

En general el pasillo mide aprox. 107 metros de largo y aprox. 10 metros de ancho 
(según donde se tomen sus medidas). Tiene bella arboleda con frutales (paltas, limoneros) y 
sitios con cualidades estéticas de interés en Villa 15. 

En el informe se enuncia: A) existen anegamientos e inundaciones temporales, sobre 
todo cuando hay grandes lluvias y tanto la canaleta como los lugares habituales de descarga 
resultan insuficientes para evacuar dicho caudal. B) el agua proviene de diferentes lugares de 
la villa, y “discurren naturalmente” en este espacio público por lo tanto en ciertos momentos 
no llega a desagotarse. C) Se ha estudiado que el punto de ingreso del agua es elevado, y el 
de egreso tiene cierta diferencia menor apreciable (también es alto), pero la altimetría indica 
que el centro del pasillo es más bajo, dándose un “efecto palangana”. D) Además en las 
mismas viviendas surgen aguas negras desde las cloacas que ingresan en diferentes 
espacios de muchas casas. D.1) Esto es promovido no solamente por la presión interna y la 
existencia de puntos no detectados de unión entre desague pluvial y cloacal, sino porque 
además las viviendas están situadas en puntos más bajos que el pasillo s/n. En casi todas 
existe un escalón hacia abajo para ingresar en la vivienda. D.2) Fuentes responsables 
(Acumar) expresa que en los entornos del arroyo Cildáñez se verifican desbordes del mismo, 
derramando líquido putrefacto en sectores residenciales que se elevan a través de los mismos 
desagues cloacales; E) El riesgo eléctrico se detallará en otro trabajo, pero es notorio que la 
provisión eléctrica por aire a través de postes es sumamente enmarañada, como pocas veces 
se lo ve. E1) Se superponen en el enmarañamiento diferentes servicios: eléctricos, empresas 
de cable, internet, teléfono. E2) Las conexiones que derivan en los postes son sumamente 
precarias, no existen cajas derivadoras, ni cajas de ingreso de acometida a las viviendas con 
materiales aprobados. E3) Los postes están hincados en la tierra sin mayores seguridades. Y 
uno de ellos ha sido apuntalado debido a que se está inclinando paulatina y peligrosamente. 
E4) Los interiores no siempre tienen instalaciones prolijas (algunas sí, otras no). F) Habitan 
en este espacio personas con discapacidades de diferente tipo, algunas con sillas de ruedas, 
otras con bastón (la mayoría de ellas plenamente constatadas y con papeles formales 
indicadores de su problema). F1) También hay personas de la tercera edad, que incluso deben 
concurrir a hospitales con asiduidad y recibir medicamentos imprescindibles (ejemplo, 
diabéticos). G) Se menciona que el pasillo no solamente es atravesado en toda su longitud 
por dicha canaleta, lo cual es un impedimento grave para el pleno desenvolvimiento del 
discapacitado y de la vida cotidiana en general (incluso hay muchos niños quienes usan el 
lugar como patio comunitario). Sino que el solado en general es bastante precario, tiene 
discontinuidades, escalones, saltos de nivel, y algunos sitios de tierra. Existen además 
numerosas barreras arquitectónicas que no pueden ser precisadas aquí. 
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Pese a que los habitantes contratan un vecino para tareas de limpieza de la canaleta, 
en los días de lluvia, se acumula basura, bolsas, elementos rotos y hasta hojas y tierra podrida 
(negra y fétida) proveniente de lugares diversos. Es imprescindible no solamente contar con 
este diagnóstico para comprender la verdadera magnitud del problema, sumamente grave, 
pueden fallecer personas en cualquier momento. Sino también se aporta una solución 
proyectual urgente a implementar con celeridad. 

3. Consideraciones previas sobre Villa 15 

Las villas en general y ésta en particular, suelen caracterizarse genéricamente como 
espacio diferente a la ciudad regular, normal y amanzanada. Se asocian, prejuiciosamente, 
con pasillos, recovecos, espacios degradados, en consonancia con una población de 
trabajadores pobres, organizaciones delictivas y, en contrapunto, organizaciones civiles y 
sociales –comedores o guarderías- a cargo de la asistencia social. Desde esa perspectiva, la 
villa es ponderada desde sus cualidades negativas y, sobre todo, es visualizada como un 
espacio homogéneo. Esta mirada distante, burguesa y generalizadora, asocia míticamente el 
espacio villero como un lugar de delincuencia y pobreza, como si fuera un sector urbano 
singular, muy diferente del resto de los barrios, donde a las autoridades sólo les cabe el rol de 
intervenir, controlar y curar. 

Cuando se menciona a Villa 15, se supone una imagen unitaria, sin atender su 
heterogeneidad física, soslayando sus pugnas sociales internas y todos aquellos procesos 
diferenciales que definen el sentido de lugar ¿Es razonable entender a Villa 15 como un sector 
urbano unitario? ¿Qué se conoce del lugar, más allá de las apreciaciones externas? ¿Cómo 
se compone, produce y reproduce la espacialidad local? La respuesta a estos interrogantes 
podría plantearse como un insumo para un diagnóstico y para una gestión que promueva 
transformaciones espaciales y sociales. En efecto, muchos expertos han manifestado que no 
es posible llevar a cabo acciones de calidad desconociendo las intricadas dinámicas locales 
(de Sárraga: 2010) 

4. Ubicación del pasillo (s/n) que delimita las manz. 9 y 10; entre el pasaje Luis A. 
Herrera y la calle interna Juan Cymes. Consideraciones sobre la denominación del 
pasillo 

Villa 15 no implica una totalidad homogénea. Se compone de partes heterogéneas, 
diferentes y distinguibles. Describir la relación entre esas partes implica un análisis histórico 
(excede el informe): lleva a reflexionar sobre las condiciones concretas de fundación de cada 
una, sus evoluciones y disputas internas. Entre estas partes se ha sostenido diferentes 
acercamientos y distanciamientos.  

La villa nace aprox. hacia 1950 situada entre las vías que ingresaban a Los Mataderos. 
Desde el PEVE se erradicó esa zona, pero a la vez se radicaba en los entornos del Elefante 
Blanco en el NHT “Del trabajo”. Hacia mediados de los `80 y principios de ’90 el sector La Villa 
se repobló. El resto de los Se aprecia el sector La Villa y Los Módulos claramente 
diferenciados. Incluso “El fondo” (después de los ’90) y Scapino; Santander, Hubac, son 
posteriores. Nacen con el nuevo siglo (Ver Plano Nº 1) 

Se destacan dentro del espacio villero los sectores: La Villa; Los Módulos (o las Tiras); 
manz.27 (a, b y c) y manz.28; el Fondo; manz.26; asentamiento Hubac; el Barrio Scapino y la 
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Cooperativa Santander (compuesta por los otrora Barrios San Pablo, San Cayetano y Santa 
Lucía). 

En general “Villa 15” es una clasificación numérica instalada por el Plan de 
Erradicación de Villas de Emergencia en 1967, Ley 176051. El nombre “Ciudad Oculta” 
tampoco refleja cualidades positivas. Ningún nombre fue elegido por los vecinos. El PEVE 
(´70) contenía dos programas complementarios. La construcción de viviendas transitorias en 
Núcleos Habitacionales Transitorios. “En esos núcleos de 13,3 m2 por familia, se suponía que 
los villeros debían -otra vez- "readaptarse", antes de ser trasladados como gente civilizada a 
sus nuevas viviendas. Expertos sociales serían los encargados de "motivar" a los villeros para 
dejar atrás sus pésimos códigos de conducta (...) A los villeros no les entusiasmaron 
particularmente ni los NHT ni las erradicaciones” (Blaustein, 2001). Esto sucedió desde 
Onganía y se profundizó posteriormente (Videla y el “Proceso de Reorganización Nacional”). 
En el sector “La Villa” se erradicaban familias llevándolos al conurbano (topadoras, camiones). 
Por lo contrario, en los entornos del Elefante blanco se radicaban los Módulos (Núcleo 
Habitacional Del Trabajo). Existió la Asociación Civil Bº Gral Belgrano, primera asociación civil 
villera reconocida en 1983 en democracia (creada muchos años antes). Era “La Sede”. Pero 
el Plan Arraigo (decreto 1001) de 1992 no posibilitó cerrar el proceso de entrega de tierras a 
sus socios. Hoy no funciona como Sede, no hay elecciones, funcionamiento estatutario, los 
socios de 1983 no logran participar. No existen (al menos hoy) instancias administrativas, 
creadas por el Estado o por los mismos habitantes, que unifiquen aquello que “desde una 
mirada externa” se observa como totalidad (ver gráfico). 

Esta escueta reseña histórica se realiza a efectos de comenzar a ubicar el pasillo s/n 
entre las manz 9 y 10, entre Pasaje Luis A. Herrera y calle interna Juan Cymes. Está 
específicamente en el sector “La Villa”, fundacional (circa1949) entre las parrillas ferroviarias 
que ingresaban ganado a Los Mataderos cruzando Av. Eva Perón2 

El pasillo s/n ubicado en “la villa”, zona norte, entre manzanas 9 y 10. En la conocida 
web google maps, se ubica con certeza el Kiosco La Familia, lo cual es correcto. Dicho Kiosco 
es atendido por la sra. Edith Bracho, quien reside en la parte trasera del mismo predio con su 
esposo e hijos. Dicha diferenciación en la nominación, se debe a diferentes procesos internos 
(aunque siempre refiere al mismo público villero). (Ver Imagen Nº 2) 

Claramente puede definirse al Pasillo s/n como ubicado entre las manzanas 9 y 10 y 
limitado por el Pasaje Luis A. Herrera y calle interna Juan Cymes (ver imagen superior y plano 
inferior). Sus dimensiones resultan mucho mayores que un pasillo común de Villa 15 o los 
demás Barrios situados en el mismo contexto villero. En sus aprox. 107m de largo y 10m de 
ancho existen variadas especies forestales, tal como una gran palta, un limonero, una morera 
y otros. Lo cual arroja una primer imagen de interioridad sobre ese espacio urbano. Ello quizá 
produzca una impresión “preliminar” sobre la mayor posibilidad de interrelación social, relación 

                                                
1 En sus inicios el PEVE fue Ley 16.601/64, reglamentado en presidencia de Arturo Illia, con otros énfasis y 
objetivos. 

2La reseña no profundiza procesos contemporáneos, como la implantación del Plan Sueños Compartidos (UPMPM) 
de 2008; el Plan Ahí (2012, desafectado en 2014) y las conformaciones iniciales sobre Av. Santander: toma del ex-
predio ONABE, luego Club Albariño, (cerrando Villa 15 aún más) posteriormente cuartel de Bomberos en 2010 en 
consonancia con la toma del Parque Indoamericano. Y hoy el colegio parroquial Virgen del Carmen en Av. Santander 
5955. 
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Cooperativa Santander (compuesta por los otrora Barrios San Pablo, San Cayetano y Santa 
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1 En sus inicios el PEVE fue Ley 16.601/64, reglamentado en presidencia de Arturo Illia, con otros énfasis y 
objetivos. 

2La reseña no profundiza procesos contemporáneos, como la implantación del Plan Sueños Compartidos (UPMPM) 
de 2008; el Plan Ahí (2012, desafectado en 2014) y las conformaciones iniciales sobre Av. Santander: toma del ex-
predio ONABE, luego Club Albariño, (cerrando Villa 15 aún más) posteriormente cuartel de Bomberos en 2010 en 
consonancia con la toma del Parque Indoamericano. Y hoy el colegio parroquial Virgen del Carmen en Av. Santander 
5955. 
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cara a cara. Y podría asociarse erróneamente a buena calidad ambiental. Dicha supuesta 
calidad ambiental no se define tan solo por las dimensiones generosas, existencia de árboles 
de interés y no se refrenda en absoluto bajo este análisis. Los vecinos aportan en este informe 
sus graves dificultades 

El pasillo s/n se caracteriza además por la presencia de una zanja extensa, poco 
profunda, muy angosta y peligrosa ubicada al medio del pasillo. La zanja se anega con suma 
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también emergen al interior de algunas viviendas aguas cloacales. Ello se combina con el 
evidente riesgo eléctrico existente, y vecinos en situación de discapacidad demostrada –
además de 3ª edad y niños-, situación gravísima. Tan sólo el sumo cuidado, las alertas 
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personas ahogadas, electrocutadas; discapacitados o enfermas hayan fallecido sin atención. 
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Chanampa? 
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explica porqué se lo cita como “Nemesio Centeno” o incluso “Bonifacio Chanampa” y en 
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tales como la parroquia, dostintas ONG´s y FADU UBA (desde el presente UBACyT), entre 
otras. Eran Asambleas participativas, moderadas por personal del Ministerio (Lic. Florencia 
Suárez) donde además se recogían y encauzaban demandas. Una de las demandas 
propuestas, consistía en revisar el decreto 1001 (1992) que en 1992 mediante el Plan Arraigo, 
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Asociación Civil Barrio General Belgrano. Muchos vecinos habían pagado una gran cantidad 
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del Plan Ahí, donde se comenzó a mensurar gran parte del sector La Villa (y otros como Bº 
San Pablo, Santa Lucía y San Cayetano, hoy cooperativa Santander y Bº Scapino) y pedir la 
                                                
3 Desde el 30/09/2014 su rango se eleva a Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, en el marco de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional. Anteriormente, entre el año 2006 y 2008, la entonces 
Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, creada en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
pública y servicios, había asumido las competencias del anterior Plan Arraigo, creado en 1991 para regularizar a 
favor de sus habitantes las tierras fiscales nacionales ocupadas por asentamientos (Decreto 1001). 
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Declaración de vía pública a buena parte del viario local. Sobre todo teniendo en cuenta que 
buena parte de las calles internas cumplían con las normativas urbanas, y había otras que 
podían ser incorporadas en una normativa específica, tal como sucede en otros espacios 
villeros (o no) similares. 

El 15 de diciembre de 2012 los vecinos votaron y proclamaron en Asamblea Pública 
(realizada en la Calle Hubac, frente a La Sede) los nombres propuestos, que reflejan la 
memoria y la historia de lucha del barrio para conseguir un hábitat adecuado. Durante 2013 
se recopiló información acerca de las trayectorias de las personas escogidas para presentar 
el proyecto de Declaración de Vías Públicas y Denominación de Calles a la Legislatura de la 
Ciudad. Asimismo se comenzó el relevamiento y medición de las manzanas y los lotes junto 
a los vecinos involucrados. Más de 1500 vecinos del barrio firmaron su apoyo a esta iniciativa. 
Los nombres elegidos no sólo reflejaron la lucha de referentes de este barrio sino que se 
menciona la lucha histórica villera de distintas organizaciones, tales como Movimiento Villero 
Peronista, Equipo Sacerdotal en Villas de Emergencia, Comisión de Demandantes, Pastoral 
Villera, Movimiento de Villas y Barrios Carenciados de la Capital Federal. La mencionada 
Mesa de Tierras MT tomó para este pasillo s/n entre manzana 9 y 10 el nombre “Nemesio 
Centeno” y el mismo fue ubicado con toda claridad en su plano. 

A fin de 2014 el Plan Ahí fue desafectado. Sin embargo, la MT siguió funcionando 
integrada por muchos vecinos y algunas de las instituciones interesadas (como por ej. la 
Comisión Nacional de Tierras -ya Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat SNAH-, el 
presente UBACyT director e integrantes, y otros como UMET). Se hizo la presentación del 
proyecto de Ley ante la legislatura mediante el apoyo de varios diputados (Aníbal Ibarra, Quito 
Aragón y Pablo Ferreyra), que apareció en el Boletín Oficial Nº 4788 del 23/12/2015. Fue 
tomada como Ley de Aprobación Inicial N° 2707-LCBA/14 “Se dispone la afectación a vía 
pública y se reconocen denominaciones de trazas correspondientes a las calles comprendidas 
en la fracción del terreno delimitado por Avenida Eva Perón; Avenida Piedrabuena y antiguas 
vías del Ferrocarril”. Se realizó la audiencia pública respectiva el 19/4/2016, donde se 
presentaron como oradores numerosos vecinos, el párroco Sebastián Sury y el director de 
Sárraga. La iniciativa contó con media sanción, pero no terminó de sancionarse al no 
realizarse la segunda instancia. 

Pese a ello en el Mapa Interactivo, web del GCBA, la mayoría de los nombres han sido 
incorporados y figuran en su planta. También sucede dentro de la misma plataforma digital en 
la foto aérea de 2017. Sin embargo cuando se menciona a este pasillo, no aparece con el 
nombre “Nemesio Centeno”, sino otro diferente: “Bonifacio Chanampa, Daniel”. No hay una 
explicación demasiado clara de las razones de dicha modificación. Se entiende que obedece 
a un error, desinterés o desinformación. (VER PLANO 3). Luego resulta extraño o 
contradictorio que, ninguno de los nombres aceptados en el plano de presentación de la web 
GCBA no fueran trasladados al “plano oficial” (link interno). Dicho plano oficial resulta más 
confuso en inexacto en cuanto a Villa 15 se refiere. Por ej. Hubac no es prácticamente 
mencionada y hasta incluso su traza se encuentra graficada de forma muy desafortunada y 
errónea (tratándose de una calle de CABA que permanece al interior conservando geometría 
muy similar a la ciudad “formal”). 

Ante la consulta en el pasillo sobre estas denominaciones “Nemesio Centeno” y 
“Bonifacio Chanampa” e incluso la presentación ante la Legislatura, sus vecinos internos 
expresaron desconocimiento total de lo actuado e incluso las votaciones y formas. No sólo no 
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estaban al tanto de estos temas (cabe mencionar que en el área de Villa 15 es posible que 
habiten 30.000 personas). Por otro lado, Nemesio Centeno no se corresponde con una 
persona que ellos identificaran. Y Bonifacio Chanampa sí era alguien que algunos 
reconocieran, pero expresaban que no había tenido mucha relación con el sector Los Módulos 
(ex NHT) y consideraban que no era bueno utilizar este espacio para recordarlo. Es 
interesante reflexionar que, habiendo redes villeras que concurrieran a la legislatura (este 
mismo docente ha participado), se pusiera nombre a las calles internas, se asegurara que 
habían hablado en todas ellas, y sin embargo los mismos vecinos incluso en reuniones 
grupales en el pasillo desconocían la cuestión. Por otro lado, es evidente que la MT tampoco 
relacionara con tanta claridad calles y nombres, parecía una situación difusa. 

Pese a que todo lo actuado pareciera haber caído en el olvido, desde la Secretaría 
Nacional del Acceso al Hábitat (posiblemente en conjunto con algunos vecinos) se realizó un 
reclamo ante la Defensoría del Pueblo, donde se expresa que el 13/6/2017 realiza su último 
acopio de material con la firma del Defensor Alejandro Amor. En sus 8 fojas solicita la 
aprobación del Proyecto de Ley mencionado, que se disponga “la afectación a vía pública y 
reconózcanse las denominaciones de las trazas graficadas en el Plano que como Anexo 1 
forma parte de la presente, correspondientes a las calles comprendidas en la fracción del 
terreno delimitado por la Avenida Eva Perón; Avenida Piedrabuena y antiguas vías del 
Ferrocarril, cuya Nomenclatura Catastral lo identifica como Circunscripción I, Manzana 75B, 
Sección 78, Fracciones A, C, H e I., afectado al Distrito U31d de zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano”. En el mismo vuelve a figurar el pasillo s/n como Nemesio Centeno. 
Obviamente, más allá del nombre, se refiere al mismo espacio. Y se deja claramente asentado 
que esta discusión anexa no inhibe la descripción y atención de los problemas que se 
mencionan. 

Se menciona que Villa 15 y el contexto villero en muchísimas instancias han sido 
negadas, olvidados, demorando sus presentaciones legislativas, equivocando incluso los 
nombres elegidos cuando éstos se intentan trasladar a planos –situación que podría 
considerarse desdeñosa, anulando su existencia y esto dificulta en gran medida la resolución 
de sus problemas tanto generales como específicos. Como instancia reparatoria, este informe 
se refiere al pasillo s/n que se ubica entre las manzanas 9 y 10, entre el Pasaje Luis A. Herrera 
y calle Interna Juan Cymes y que ha sido mencionado en el Boletín Oficial Nº 4788 del 
23/12/2015, formando parte de la Ley de Aprobación Inicial N° 2707-LCBA/14. Lo que se 
pretende no es el reconocimiento de alguno de esos dos nombres mencionados –cuestión 
que bien podría ser elegido por sus vecinos- sino concurrir a resolver los problemas 
mencionados. 

6. Conclusiones al estado de avance de la cuestión tratada 

Villa 15 y los barrios ubicados dentro del mismo contexto villero contienen muchísimos 
problemas por los cuales el Plan Urbano Ambiental, los menciona como “Hábitat Subóptimo”. 
Son muchos los factores que debieran mejorarse en estos contextos sociales y urbanos. A fin 
de recortar, definir y precisar el informe sobre el “pasillo s/n”, nos referimos tan sólo a 
elementos generales del mismo como a) inundación y/o anegamiento (incluye afloración de 
aguas negras en espacios domiciliarios); b) Existencia de personas con discapacidad que son 
afectados con mayor profundidad; y c) Riesgo eléctrico observado en las instalaciones 
públicas del lugar.  
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La intervención del equipo UBACyT primero, en conjunto con abogados de CEJIP 
(Centro para una Justicia Igualitaria y Popular), las asociaciones locales, así como las ONG’s 
ACIJ, MACA produjeron un importante impacto inicial. En el trabajo de campo los vecinos 
expresaron sus problemas, se manifestaron y fuimos apoyados por actores mencionados. El 
primer discurso lo había brindado un vecino denunciando la caida de su sobrino en un pozo 
de aguas muy feas y la canaleta precaria y peligrosa a cielo abierto en medio del pasillo s/n. 
Debido a la denuncia el equipo docente tomó posición colaborativa. Primero con aplicación 
de técnicas: replanteos, mensuras, altimetrías, reuniones participativas, fotografías, 
entrevistas y trabajo de campo (un año), para brindar precisión sobre los problemas 
denunciados. Se colgaron planos y afiches en paredes en reuniones diagnósticas donde los 
vecinos sostuvieron fuerte actividad. Luego desde el UBACyT se estudiaron los planes 
hidráulicos de 1900 a la fecha. 

Sin embargo las mismas instituciones comunitarias, en momentos del fuerte debate 
político electoral no sostuvieron demanda enunciada. Incluso CETEP también produjo 
manisfestaciones sumamente diversas con respecto a las enunciadas inicialmente, 
produciendo efectos en los centros locales. Frente a tales situaciones, una vecina decidió “dar 
parte” a un puntero local de fuerte extracción partidaria (Pro). Desde allí el GCBA realizó una 
incursión sumamente débil en el pasillo s/n pero sin compromiso de obras. Explicando que si 
estas se realizaran tendrían bajo presupuesto “debido a la realidad actual” (enero 2019). Esta 
actitud generó resquebrajamientos en la endeble conciencia transformadora de estos 
habitantes. Algunos de ellos normalmente suelen ser desconfiados, y al dar parte al GCBA 
(unilateralmente) sin ser explicitado produjo retracción. Sin embargo SECHI (Secretaría de 
Hábitat e Inclusión) citó al grupo universitario en sede gubernamental. A la misma concurrió 
Daniel, vecino, que no se sintió bien recibido. Dieron saludo distante, se brindó poco lugar a 
su palabra, etc. haciendo que Daniel no se sintiera cómodo. Además, curiosamente SECHI 
no tenía conocimiento profundo del tema: creía que una nueva canaleta a cielo abierta de las 
mismas dimensiones que la actual resolvería el problema. 

El estudio del grupo había determinado, por ej. que en este pasillo de aprox. 107 m de 
largo y aprox. 10 m de ancho (variable), con bella arboleda con frutal y buenas cualidades 
estéticas, se acumulan 100.000 litros de agua (100m3). Por otro lado, la SECHI sí conocía la 
inexistencia de infraestructura de troncales de desague pluvial en la zona. Por lo tanto una 
simple canaleta, igual a la existente –aunque estuviera más limpia- no produciría 
mejoramiento. 

Se expresó en la reunión las diferentes características del agua acumulada: los 
anegamientos parciales cotidianos; las inundaciones temporales; la tremenda escorrentía 
“natural” que proviene de 3 a 4 hectáreas; pluviales mal resueltos; el efecto palangana (puntos 
de ingreso y egreso altos y el medio más bajo); la contaminación; las aguas putrefactas 
surgentes desde inodoros y rejillas, probablemente de origen del contaminado arroyo Cildáñez 
entubado donde la zona tiene contacto para desagotar cloacas e industrias. Y esas mismas 
cloacas resultarían cañería de transporte cuando las aguas ascenderían por exceso de 
presión. Que a todo ello se suma que hay personas con discapacidad que quedan aisladas 
cuando todos estos fenómenos hidráulicos se superponen. Una vecina, llamada Lili, 
septuagenaria, camina con dificultad, a veces utiliza bastón, otras veces no puede sarlir, 
expresa: “cuando se inunda es imposible que salga. Esa agua está podrida, y con todas las 
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enfermedades que tengo, si me caigo ahí, directamente me tienen que llevar al hospital y yo 
creo que me muero. Si llueve no salgo”. 

Ello combina con riesgo eléctrico existente muy evidente. Muchos observan postes 
inclinados e hincados sin seguridad. Y la presencia de habitantes en situación de 
discapacidad, gran proporción de 3ª edad y niños. Es una situación gravísima que debe ser 
atendida en la mayor brevedad posible. Tan sólo un milagro y uso sumamente cuidado, 
precavido, constreñido por las altas restricciones del pasillo evitó que hubieran personas 
ahogadas, electrocutadas o personas discapacitadas o enfermas, 3ª edad que necesiten 
remedios- fallecieran sin atención. 

El diagnóstico no fue recibido por autoridades para dejar asentada la verdadera 
magnitud del problema, sumamente grave. La solución proyectual urgente que acercó el 
UBACyT consiste en implementar con celeridad un retardador pluvial (ordenanza Nº 11959, 
Santa Fe) de 300.000 litros, cubriendo pasillo s/n y otros sectores ligeramente afectados 
solucionando el pico de la creciente. E infraestructura completa de electricidad, proyecto de 
solado, etc. La gran dificultad que produce el resquebrajamiento de la participación social 
resulta un elemento favorable para oscurecer procesos y la posibilidad de dar lugar a la 
participación vecinal como derecho para decidir sobre su hábitat vulnerabilizado. Sin embargo 
algunos vecinos como Daniel poseen los materiales obtenidos y se continúa el trabajo con 
enfoque legal (CEJIP): Se cita del informe:  

“Las intenciones realmente positivas del GCBA, como política de Estado desde 1995, 
2000 y posteriores de brindar Planes directores para el ordenamiento hídrico, es sin duda algo 
a resaltar. Pues nadie puede ni debe vivir en continua inundación –sea el sector urbano o 
social que fuere-, pues incluso existen numerosos riesgos que pueden asociarse cuando las 
personas están afectadas a semejante problema (enfermedad, asistencia sanitaria, 
desabastecimiento alimentario, educación, trabajo). Es cierto que pese a que “todos” los 
habitantes deben tener la misma situación sanitaria, hubo “ciertas cuencas” que tuvieron 
mayor difusión en medios de comunicación: se ha primado la cuenca del Maldonado (bajo Av. 
Juan B. Justo) y luego hubo mucha presión, sobre todo de comerciantes, en zonas altas del 
barrio de Belgrano, ej. Cabildo y Blanco Encalada. Pese a estar en zonas altas, se 
concentraba demasiada agua que no escurría en tiempo breve por la antigua estructura de 
sus conductos. Aquí nos referimos al Arroyo Vega y al Medrano. Ello se refleja de manera 
entusiasta en medios de gran tirada: “A Buenos Aires le falta hacer por lo menos diez obras 
hidráulicas de importancia por más de 500 millones de dólares, aproximadamente, para evitar 
inundaciones. Según los especialistas, los drenajes pluviales construidos entre 1930 y 1940 
son obsoletos…” (Tomino en La Nación: 2012). El periodista explica que la prioridad del 
gobierno será profundizar las redes de captación del Maldonado y construir un aliviador del 
Vega. 
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Imagens 

Imagen 1. Plano 1 evolución histórica menciona las partes (hoy ya modificadas). 

 
Elaboración UBACyT de Sárraga 2010 

La villa nace aprox. hacia 1950 situada entre las vías que ingresaban a Los Mataderos. 
Desde el PEVE se erradicó esa zona, pero a la vez se radicaba en los entornos del Elefante 
Blanco en el NHT “Del trabajo”. Hacia mediados de los `80 y principios de ’90 el sector La Villa 
se repobló. El resto de los Se aprecia el sector La Villa y Los Módulos claramente 
diferenciados. Incluso “El fondo” (después de los ’90) y Scapino; Santander, Hubac, son 
posteriores. Nacen con el nuevo siglo. 

 
Imagen parcial del sector “La Villa”, con la prolongación interna de la calle Hubac donde se ubica La Sede y se 

detalla las manzanas 8; 9; 10; 11 y 13. Entre la 9 y la 10 se ubica el “pasillo s/n”, con el Kiosco La Familia. 
Llimitado por el pasaje Luis Alberto Herrera y la calle interna Juan Cymes. Todo ello forma parte  de Villa 15 

(Ciudad Oculta). 
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Elaboración propia (R. de Sárraga, colaboración S. Zucharico Quispe y C. Fuentes) en base a Google maps 

2018. 

 

Izquierda: Imagen de una de las reuniones participativas. Trabajo con 
los vecinos, luego de las altimetrías, mesuras y replanteos. Se 
discutieron sus deseos, elementos negativos y positivos del lugar. Aquí 
se han llevado materiales (en este caso fueron planos) para discutir 
colectivamente ciertas especificidades, problemas y posibilidades de 
solución. En este caso la Sra Adriana ubica en los predios los nombres 
de cada vecino con la mirada y participación atenta de los demás. 
 

La doble línea interna del pasillo obedece a un esquema de 
ubicación de la defectuosa  y deficiente canaleta existente. (Dibujo 
original: S. Zucharico Quispe, completamiento posterior R. de 
Sárraga) 
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Izq: Vista desde centro del pasillo hacia Juan Cymes (sobre fachada derecha del pasillo). Con buenas dimensiones, 
arboleda, la canaleta de desagüe pluvial (muy insuficiente) y los saltos de nivel del solado de baja calidad. 
Centro: Imagen similar (sobre fachada izquierda) muestra además mayores problemas del estado del solado. 
Derecha: Desde centro hacia pje Luis A. Herrera. Se ve la zanja de dimensiones diminutas que no resuelven el 
problema. Se enfatizan los saltos de nivel del precario solado, y las dificultades en gral para circular y atravesar el 
pasillo. Se ve muy inicialmente el tendido eléctrico a través de postes hincados 

PLANO 3 
Plano presentado ante proyecto de Ley: 
Indica los nombres propuestos para 
presentar en la legislatura de la Ciudad 
Para su DECLARACIÓN COMO VÍA 
PÚBLICA y su REGISTRO EN 
CATASTRO: 
El ferroviario 
Manuel Sequeira 
Carlos Armando Bustos 
Nemesio Centeno 
El Electricista 
Ovidio Gómez 
La arboleda 
Miguel Reyes Barboza 
Pastoral Villera 
El combatiente (luego Juan Cymes) 
Manuel Bonifacio Chanampa 
Movimiento de Villas 
Grandoli, Hubac, Echeandía, Zuviría, son 
calles integrantes del viario oficial 
Obsérvese que Nemesio Centeno es el 
nombre que ha sido utilizado para 
mencionar a este pasillo 
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Inundación / anegamiento Riesgo eléctrico Personas con discapadidad 
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Los problemas derivados del anegamiento / 
inundación son sumamente graves y muy claros 

El riesgo eléctrico es muy 
grave. Combinada con la 
inundación puede tener 
consecuencias 
catastróficas. 

Se agrava: personas con 
discapacidad 
(documentados) y las 
barreras arquitectónicas 
existentes 
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O Complexo Processo de Consolidação da Vila Sul: os atores, seus interesses e os 
efeitos na assessoria da CIAPA (MDU/UFPE) 

 
Thalita Alves Silva RIBEIRO (1); Bruno de Albuquerque Ferreira LIMA (2) 

 
(1): Comunidade Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e Aprendizagem (CIAPA-MDU/UFPE). 
(2): Comunidade Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e Aprendizagem (CIAPA-MDU/UFPE). 
 
EIXO D: O reconhecimento, análise e debate em torno de conflitos urbanos e novas formas de viver. 
 

 
Resumen: Este documento presenta una descripción histórica de la actuación de los diversos actores 

involucrados en la consolidación y urbanización de Vila Sul, en el barrio de Afogados, Recife / PE, a 

quienes la Comunidad Interdisciplinaria de Acción, Investigación y Aprendizaje (CIAPA-MDU / UFPE) 

aconpaña co asesoramiento. después de la ocupación de tierras de la Unión movilizadas por el 

Movimiento de Lucha en los Barrios, Vilas y Favelas (MLB). El proceso de consolidación de un 

fragmento de la ciudad es una acción continua, colectiva y sujeta a diferentes intereses. En el caso de 

Vila Sul, este proceso se hace más complejo por el hecho de que se encuentra en una zona costera 

central, cerca de desarrollos importantes, como el controvertido proyecto de renovación urbana Novo 

Recife, y fuera del Plan Específico Cais José. Estelita, Santa Rita y Cabanga, y los nuevos ejes de 

desarrollo urbano, y la consiguiente expansión inmobiliaria, establecidos por el nuevo Plan Maestro 

de Recife. Por esta razón, la ocupación está bajo una presión continua contra su consolidación, que 

tiene como telón de fondo recurrente el cuestionamiento de posibles daños ambientales causados por 

la comunidad, así como la necesidad de dinamizar y renovar las áreas ociosas de la ciudad. La 

compleja red de intereses involucra: 1) propietarios de tierras, representados por los propietarios de 

áreas inactivas, adyacentes a la ocupación, que están asociados con empresarios inmobiliarios; y la 

Secretaría del Patrimonio de la Unión (SPU), que asignó la tierra a la MLB presentando un proyecto 

para la urbanización del área con un enfoque en vivienda social. 2) los grupos sociales, 

representados por las comunidades de Vila Sul y del ferrocarril, área adyacente desde la cual 

emigraron los ocupantes para formar Vila Sul, y el apoyo institucional promovido por la asociación con 

MLB y CIAPA;3) la mediación del poder público; en la esfera municipal representada por el Instituto 

de la Ciudad de Pelópidas da Silveira (ICPS) que desarrolló un plan para la renovación urbana del 

área llamada Pontal de Afogados; a nivel estatal, la Secretaria del Medio Ambiente de Pernambuco, 

que hace lo seguimiento de las cuestiones ambientales contra la comunidad; y a nivel nacional, la 
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Justicia Federal que ha estado evaluando el proceso de recuperación del Ferrocarril del Consorcio 

Transnordestina. Se enfrenta a una trama tan compleja como es la asociación de Vila Sul, MLB y 

CIAPA. Esto requiere que CIAPA vaya más allá de su soporte técnico, desbordando a una acción 

integrada y representativa en las esferas institucionales, para afirmar el derecho legítimo de Vila Sul a 

ser escuchado en el proceso de construcción de este fragmento significativo de la ciudad. 
 
Resumo: O presente trabalho traça um panorama histórico da atuação dos diversos atores 

envolvidos na consolidação e urbanização da Vila Sul, no bairro de Afogados, Recife/PE, a quem a 

Comunidade Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e Aprendizagem (CIAPA-MDU/UFPE) presta 

assessoria técnica após a ocupação de terreno da União mobilizada pelo Movimento de Luta nos 

Bairros, Vilas e Favelas (MLB). O processo de consolidação de um fragmento da cidade é uma ação 

contínua, coletiva e sujeita a interesses diversos. No caso da Vila Sul, esse processo se torna mais 

complexo pelo fato dela estar em área de frente de água, central, próxima de grandes 

empreendimentos – como o controverso projeto de renovação urbana Novo Recife – e ao largo do 

que Plano Específico do Cais José Estelita, Santa Rita e Cabanga, e dos novos eixos de 

desenvolvimento urbano – e consequente expansão imobiliária – estabelecidos pelo novo Plano 

Diretor do Recife. Por isso, a ocupação sofre contínua pressão contra sua consolidação, que tem 

como recorrente pano de fundo o questionamento de possíveis danos ambientais causados pela 

comunidade, como também a necessidade de dinamização e renovação de áreas ociosas da cidade. 

A complexa rede de interesses envolve: 1) os proprietários fundiários, representados pelos donos das 

áreas ociosas – adjacentes a ocupação – que estão associados a empreendedores imobiliários e 

incorporadores; e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), que destinou a posse do terreno ao 

MLB mediante a apresentação de um projeto de urbanização da área com foco na habitação social. 

2) os grupos sociais, representados pelas comunidades da Vila Sul e da Linha Férrea– área 

adjacente de onde os ocupantes migraram para conformar a Vila Sul – e o apoio institucional 

promovido pela parceria com o MLB e a CIAPA; 3) a mediação do poder público; na esfera municipal 

representada pelo Instituto da Cidade Pelópidas da Silveira (ICPS) que desenvolveu um plano de 

renovação urbana da área batizado de Pontal de Afogados; no plano estadual a Promotoria de Meio 

Ambiente do Ministério Público de Pernambuco que tem feito o acompanhamento dos 

questionamentos ambientais contra a comunidade; e a nível nacional a Justiça Federal que vem 

avaliando o processo de reintegração de posse da Linha Férrea do Consórcio Transnordestina. É 

frente uma trama tão complexa como está que a parceria Vila Sul, MLB e CIAPA se depara no 

momento. O que exige da CIAPA uma atuação que vai além do apoio técnico, transbordando para 

uma ação integrada e representativa nas esferas institucionais, para desta forma fazer valer o 

legitimo direito da Vila Sul de se fazer ouvir no processo de construção desse significativo fragmento 

da cidade.  
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Abstract: This paper presents a historical overview of the roll of the various actors involved in the 

consolidation and urbanization of Vila Sul, in Afogados neighborhood, Recife / PE, to whom the 

Interdisciplinary Action, Research and Learning Community (CIAPA-MDU / UFPE) provides techical 

after the occupation of Union land mobilized by the Fighting Movement in the Neighborhoods, Vilas 

and Favelas (MLB). The process of consolidation of a fragment of the city is a continuous action, 

collective and subject to different interests. In the case of Vila Sul, this process is made more complex 

by the fact that it is in a central waterfront area, close to major developments - such as the 

controversial Novo Recife urban renewal project - and off the Cais José Specific Plan. Estelita, Santa 

Rita and Cabanga, and the new urban development axes - and consequent real estate expansion - 

established by the new Recife Master Plan. For this reason, the occupation is under continuous 

pressure against its consolidation, which has as a recurring backdrop the questioning of possible 

environmental damage caused by the community, as well as the need for dynamization and 

renovation of idle areas of the city. The complex network of interests involves: 1) landowners, 

represented by the owners of idle areas - adjacent to the occupation - who are associated with real 

estate developers; and the Union Heritage Secretariat (SPU), which assigned the land to the MLB by 

presenting a project for the urbanization of the area with a focus on social housing. 2) the social 

groups, represented by the communities of Vila Sul and the Railway - adjacent area from which 

occupants migrated to make up Vila Sul - and the institutional support promoted by the partnership 

with MLB and CIAPA;3) the mediation of the public power; in the municipal sphere represented by the 

Pelópidas da Silveira City Institute (ICPS) which developed a plan for the urban renewal of the area 

named Pontal de Afogados; at the state level, the Pernambuco Public Prosecutor's Office of the 

Environment, which has been following up environmental questions against the community; and at the 

national level, the Federal Justice that has been evaluating the process of repossession of the 

Transnordestina Consortium Railroad. It is facing such a complex plot as it is that the partnership Vila 

Sul, MLB and CIAPA is currently facing. This requires CIAPA to act beyond technical support, 

overflowing to an integrated and representative action in the institutional spheres, in order to assert 

the legitimate right of Vila Sul to be heard in the process of building this significant fragment of the city. 

 

Palavras-chave:Renovação urbana, Assessoria Técnica, Extensão Universitária 
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O Complexo Processo de Consolidação da Vila Sul: os atores, seus interesses e os 

efeitos na assessoria da CIAPA (MDU/UFPE) 
 

Thalita Alves Silva RIBEIRO; Bruno de Albuquerque Ferreira LIMA 
 

 

1. Conflitos urbanos e Direito à Cidade 
 

O espaço das cidades no capitalismo pode ser identificado a partir de diferentes 

critérios: o conjunto dos diferentes usos da terra; as relações espaciais de natureza social; o 

espaço como reflexo da sociedade; e o espaço como condicionante da sociedade.  

Sobre os diferentes usos da terra, Corrêa (1989) afirma que este conjunto pode ser 

compreendido como a organização espacial das cidades, ou seja, o espaço urbano 

fragmentado e articulado. 

Já as relações espaciais de natureza social tem sua base nas sociedades de classe 

que se manifestam através do exercício do poder e da ideologia capitalista que envolve, por 

exemplo, a extração da mais-valia, a produção e reprodução de capital, entre outros. 

O espaço urbano enquanto reflexo da sociedade evidencia a desigualdade e a 

segregação que se estabelecem nas relações de classes sociais no capitalismo. Podemos 

observar, então que [...] o espaço urbano especialmente o da cidade capitalista, é 

profundamente desigual: a desigualdade constitui-se em características próprias do espaço 

urbano capitalista (CORRÊA, 1989, p.8). 

O espaço é, ainda, condicionante da sociedade. Isto pode ser observado a partir do 

papel exercido pelas obras e intervenções físicas na cidade que influenciam diretamente nas 

condições de reprodução da produção capitalista. 

É importante destacar, ainda, que a cidade aparece, no cenário apresentado, como 

uma mercadoria e expressão da produção do homem no espaço. Surgindo, então, como 

materialidade do processo de trabalho e de sua divisão técnica e social, como espaço de 

trabalho materializado, como instrumento de criação de mais-valia, cenário da luta de 

classes e de conflitos urbanos (CARLOS, 2015). 

Os conflitos urbanos são provenientes da produção e reprodução desigual do 

espaço urbano e das contradições existentes na cidade. Por ser o palco da luta de classes, 

é na cidade que os conflitos e tensões urbanas se manifestam, onde as classes populares e 

os movimentos sociais reivindicam e lutam por melhorias nas condições de sua reprodução 

cotidiana nestes espaços. 
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 Neste cenário de conflitos urbanos, os agentes sociais que produzem e consomem 

o espaço promovem uma constante reorganização do espaço, o aumento da densidade do 

uso de solo em determinadas áreas, renovação urbana, entre outros. Mas, “[...] é preciso 

considerar, entretanto que, a cada transformação do espaço urbano, este se mantém 

simultaneamente fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, ainda que suas 

formas espaciais e suas funções tenham mudado. A desigualdade socioespacial também 

não desaparece” (CORRÊA, p. 11-12, 1989). 

 São esses agentes sociais: os proprietários dos meios de produção; os 

proprietários fundiários; os promotores imobiliários; o Estado; e os grupos sociais excluídos.  

O primeiro conjunto de agentes são os proprietários dos meios de produção, 

principalmente os grandes industriais e empresas comerciais são grandes consumidores do 

espaço por suas atividades e, por isso, necessitam de grandes áreas.  

O segundo conjunto é formado pelos proprietários fundiários ou proprietários de 

terras que são divididos em 02 categorias: os proprietários de terras bem localizadas e os 

proprietários de terrenos mal localizados. Esses agentes atuam visando a maior renda 

fundiária de suas propriedades. Tais atores estão, especialmente, interessados na 

conversão da terra rural em terra urbana, já que esta última é mais valorizada e apresenta 

maior valor de troca. Estes proprietários podem exercer pressão junto ao Estado, 

principalmente na instância municipal, a fim de interferirem no processo de definição de leis 

de uso do solo, bem como no zoneamento urbano.  

Os proprietários de terras bem localizadas e valorizadas por amenidades físicas 

atuamdesempenhando pressão sob o Estado para a instalação da infraestrutura urbana 

necessária à valorização de seus imóveis, ou para a obtenção de crédito bancário para esta 

instalação. Tais infraestruturas podem transformar áreas de periferia em bairro de status 

para o loteamento e vendas de casas de luxo.  

Já os proprietários de terrenos mal localizados utilizam como estratégia para a 

obtenção da renda da terra a construção de loteamentos populares com o mínimo de 

infraestrutura destinados à população que não consegue se inserir no mercado imobiliário. 

Corrêa (1989) assinala que enchentes, mosquitos, crimes, o excesso de horas perdidas no 

transporte público precário, a ilegalidade frente à legislação urbana vigente são alguns 

aspectos desses loteamentos populares.  

O terceiro conjunto de atores é formado pelos promotores imobiliários que realizam 

as seguintes operações: a incorporação e a gestão do capital-dinheiro no processo de sua 

transformação em mercadoria; o financiamento e o investimento para a compra de novos 

terrenos, bem como a construção de imóveis; o estudo técnico realizado para verificação da 
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viabilidade técnica de uma determinada obra; a construção ou a produção física do imóvel; e 

a comercialização ou transformação de mercadoria em dinheiro. Esses atores são desde o 

proprietário-construtor, as empresas especializadas na construção ou em diferentes etapas 

do processo construtivo, as agências de publicidade, etc. Mas, “[...] a atuação espacial dos 

promotores imobiliários se faz de modo desigual, criando e reforçando a segregação 

residencial que caracteriza a cidade capitalista. E, na medida em que em outros setores do 

espaço produzem conjuntos habitacionais populares, a segregação é ratificada” (CORRÊA 

1989, p. 23).  

Sobre a ação desses três agentes supracitados é importante destacar que mesmo 

diante dos conflitos de interesses postos eles existe um denominador comum que une esses 

atores: a apropriação da renda da terra: esta reda é uma forma de apropriação da mais-valia 

produzida socialmente que está relacionada à propriedade privada da terra. Esta renda, no 

capitalismo, se apresenta como uma riqueza que favorece a valorização de determinadas 

propriedades ou bairros, através de investimentos que podem ser públicos ou privados, 

tanto na própria terra quanto no seu entorno.  

Sobre a o Estado, este agente atua na organização do espaço e na dinâmica da 

sociedade de forma complexa e variável, agindo, ainda, como consumidor do espaço, alvo 

dos movimentos sociais, promotor imobiliário, proprietário fundiário e agente de regulação 

do uso do solo.  

Para Corrêa (1989) o Estado possui um conjunto de instrumentos que usa no espaço 

urbano, das quais destacamos: o direito de desapropriação e prioridade na compra de 

terras; regulamentação do uso do solo por meio de leis e normas; limitação e controle do 

preço da terra; impostos fundiários e imobiliários; taxação de terrenos vazios; investimentos 

públicos na produção do espaço; mobilização de reservas fundiárias públicas; crédito para a 

habitação; entre outros.  

A ação do Estado não é neutra e pode interferir, na segregação residencial através 

do planejamento urbano na medida em que cria condições dispares de produção e 

reprodução da vida nas cidades das diferentes classes sociais. Concordamos com Corrêa 

(1989, p. 26) quando, sobre intervenção do Estado, assegura que 

 
[...] sua ação é marcada pelos conflitos de interesse dos diferentes membros da 
sociedade de classes, bem como das alianças entre eles. Tende a privilegiar os 
interesses daquele segmento ou segmentos da classe dominante que, a cada 
momento, estão no poder. [...] a atuação do Estado se faz, fundamentalmente e em 
ultima análise, visando criar condições de realização e reprodução da sociedade 
capitalista, isto é, condições que viabilizem o processo de acumulação e reprodução 
das classes sociais e suas frações.  
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O quinto conjunto é formado pelos grupos sociais excluídos que são compostos pela 

parcela da população que não tem acesso aos recursos necessários para compra de 

imóveis ou para o pagamento de aluguel. Assim, para ter acesso a moraria, tais grupos 

recorrem, por exemplo, a habitações densamente ocupadas, a autoconstrução ou a 

conjuntos habitacionais produzidos pelo Estado em áreas distantes.  

Diante deste quadro, como já supracitado, é fundamental percebermos que a 

reprodução do espaço não se dá sem os conflitos e as contradições inerentes à sociedade 

de classes. Quanto mais a este tipo de sociedade se desenvolve, mais profundas são as 

diferenças postas entre os indivíduos. Tais distinções são observadas nas diferentes formas 

de morar, no díspar acesso à infraestrutura urbana, no desigual acesso ao lazer, no 

diferente tempo de locomoção e transporte, entre outros.  

Sobre o conflito na propriedade da terra, Maricato (2011, p. 186) afirma que esta 

propriedade continua sendo um nó no Brasil. Para a autora, no Brasil, “[...] a questão da 

terra continua a se situar no centro do conflito social, mas de forma renovada. Ela alimenta 

aprofunda desigualdade- ainda que haja a recente pequena distribuição de renda- e a 

tradicional relação entre propriedade, poder público e poder econômico”.  

 Assim, ainda de acordo com Maricato (2011), diante desse cenário de desigualdade, 

a dificuldade de acesso a terra para habitação tem promovido o crescimento das favelas e 

loteamentos nas periferias da cidade. Diante da impossibilidade do acesso ao mercado legal 

de moradias, grande parte da população residente nas cidades recorre à ilegalidade, 

ocupando as terras que não são interessantes ao mercado imobiliário situadas em áreas de 

proteção ambiental, tais como: mangues, dunas, beira de córregos, várzeas, encostas, entre 

outros.  

 No que se refere à ação do Estado nas áreas das ocupações populares, Maricato 

(2003) percebe que o Estado, principalmente em sua instância municipal, tem demonstrado 

tolerância e condescendência em relação à produção ilegal do espaço urbano, evidenciando 

que na atualidade existe o direito à ocupação, mas não o direito à cidade.  Podemos 

perceber, então, que 

 
A maior tolerância e condescendência em relação à produção ilegal do espaço 
urbano vem dos governos municipais aos quais cabe a maior parte da competência 
constitucional de controlar a ocupação do solo. A lógica concentradora da gestão 
pública urbana não admite a incorporação ao orçamento público da imensa massa, 
moradora da cidade ilegal, demandatária de serviços públicos.  Seu 
desconhecimento se impõe, com exceção de ações pontuais definidas pelas 
barganhas políticas ou períodos pré-eleitorais. Essa situação se constitui, portanto, 
uma inesgotável fonte para o clientelismo político (MARICATO, 2003, p. 157).  
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Diante desse cenário, é possível perceber que na atualidade os direitos de 

acumulação e de propriedade privada são postos em detrimento aos demais direitos, o que 

favorece a segregação e a exclusão social e territorial nas cidades. Assim, a classe 

trabalhadora e a parcela da população que não tem acesso ao mercado formal de moradias 

acabam tendo o direito à cidade e à moradia negligenciados.  

 

2. Resistência e Luta pelo direito à cidade e a moradia: o caso da Ocupação Vila 
Sul, Recife/PE. 

 
A ausência de um plano de habitação dos municípios da Região Metropolitana do 

Recife (RMR) e a carência de políticas públicas para a promoção de condições mínimas de 

habitabilidade nas áreas urbanas ou rurais são evidenciadas pelos altos números que 

atestam o déficit habitacional nestas cidades. Segundo dados da Fundação João Pinheiro 

(2013) a RMR apresenta um déficit absoluto total de 143.235 de domicílios, sendo 139.706 

domicílios urbanos e 3.530 rurais. Já na cidade do Recife o déficit absoluto urbano é de 

62.687 de domicílios. Esse número corresponde 13% do número de domicílios existente na 

cidade pelos dados do último censo (IBGE, Censo Demográfico 2010).  

Neste cenário, estima-se que cerca de 53% da população recifense mora em 

assentamentos precários, em porção corresponde a 30% da área urbanizada da cidade. 

Grande parte (68%) desses assentamentos estão a uma distância maior que seis 

quilômetros da área central da cidade. Esse aumento contínuo da precariedade se deve ao 

empobrecimento da população; a forma como Estado regulou e ainda regula o 

desenvolvimento da cidade, marcado por um papel patrimonialista; e pela atuação ao 

mesmo tempo excludente e “elitista” do mercado imobiliário (PREFEITURA RECIFE, 2018).  

Diante do contexto de enfrentamento à escassez habitacional, de luta pela garantia 

do direito à cidade como direito de permanecer em áreas centrais urbanas, e de buscar 

opções de financiamento para garantir a habitabilidade adequada da moradia surge, em 

meados de 2015, a Vila Sul. A ocupação está localizada no bairro de Afogados, considerado 

um centro secundário da Cidade do Recife e está às margens da Bacia do Pina e do braço 

morto do Rio Capibaribe.  

Quando da ocupação, a terra não cumpria sua função sociale servia apenas como 

depósito de lixo produzido por galpões vizinhos. Para dar início à ocupação, toda a limpeza 

do terreno, divisão dos lotes, instalação de sistemas informais de abastecimento de água e 

energia elétrica foi realizada pelos próprios moradores da Vila Sul.   
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Desde o início da ocupação, os moradores sofreram ações judiciais de reintegração 

de posse por alguém que se identifica como o posseiro do terreno. Conforme a ata da 

audiência do inquérito civil 008-1/2017, a terra ocupada é de propriedade da União, 

pertencente à categoria “Terras de Marinha”, mas o seu uso havia sido concedido a uma 

empresa circunvizinha a titulo precário podendo ser cancelado pela União a qualquer 

momento, caso não houvesse o aproveitamento adequado do terreno.  
Salientamos que, em 2014, a Prefeitura da Cidade do Recife deu início ao 

mapeamento das áreas pobres da cidade que resultou no “Atlas das Infraestruturas Públicas 

em Comunidades de Interesse Social do Recife”. Este Atlas teve como objetivo principal 

realizar o levantamento das áreas críticas, abordando as condições da infraestrutura de 

saneamento ambiental; abastecimento de água; esgotamento sanitário; drenagem; coleta de 

lixo; pavimentação; infraestrutura urbanística (transporte público e proporção de espaço 

edificados/não edificados); infraestruturas sociais (acesso à equipamentos de educação e 

saúde); e o território das ZEIS. 

Este projeto foi dividido em quatro etapas: mapeamento das áreas de baixa renda; 

cadastramento censitário das áreas críticas de interesse social; estudos de concepção 

urbanística das áreas críticas, e, por fim, a elaboração de um projeto de saneamento 

integrado. Foram mapeadas 545 comunidades de interesse social em aproximadamente 

4.460 hectares do território do município (ATLAS, 2014). 

Quando da realização deste mapeamento e cadastramento das áreas pobres, em 

2014, a área da Vila Sul ainda não havia sido ocupada. Por isso, a ocupação não consta e 

não está caracterizada, no âmbito da Prefeitura, nem como Comunidade de Interesse 

Social1 (CIS), nem como Zona Especial de Interesse Social2 (ZEIS), o que fragiliza ainda 

mais a consolidação e a permanência das famílias no terreno. 

Por estar localizada em uma área contígua ao polígono do Plano Específico do Cais 

José Estelita, Santa Rita e Cabanga (Lei Municipal no 18138/2015) e do Projeto Novo 

Recife, a Vila Sul sofre influência direta das discussões e desdobramentos da 

implementação deste Plano. Esta Lei Municipal no 18138/2015 institui e regulamenta o Plano 

Específico do Cais José Estelita, Santa Rita e Cabanga estabelecendo normas e parâmetros 

 
1As Comunidades de Interesse Social podem ser identificadas a partir das diferentes “[...] tipologias de espaços 
construídos, com suas deficiências acentuadas de infraestruturas resultando de processos de autoconstrução e 
de atraso da intervenção pública, situadas em todos os cantos da cidade em diversas posições: ambiental, 
econômica, de acessibilidade física pela rede viária” (ATLAS, 2014, p. 34). 
2 “As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS consistem em um instrumento normativo de regularização 
urbanística, destinado às ocupações informais de terrenos ociosos que caracterizaram historicamente o processo 
de urbanização do Recife” (ATLAS, 2014, p. 129). 
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para o uso e ocupação das frentes d’água de uma grande de porção histórica e paisagística 

do centro do Recife. 

 

2.1 Atores envolvidos no conflito de interesses na área da Vila Sul 
 

Dentre os diferentes atores que podem estar envolvidos no centro do conflito pela 

posse e ocupação da terra nas cidades, nesta investigação iremos nos debruçar sobre os 

atores relacionados ao conflito de interesses na área da Ocupação Vila Sul, Recife/PE. 

Dentre esses, destacamos: os moradores; o MLB; a CIAPA; os proprietários fundiários e 

empresários locais; e o Estado.  

Historicamente, a Ocupação Vila Sul surgiu em 2014. Inicialmente, a ocupação 

estava localizada na linha férrea Sul sob responsabilidade da Ferrovia Transnordestina 

Logística, no bairro de Afogados, situado na RPA (Região Político Administrativa) 5 na zona 

oeste do Recife, onde, de acordo com os moradores, cerca de 450 ocupavam o terreno.  

Ainda segundo depoimento de moradores, diante do aumento da violência e do 

tráfico de drogas no local, cerca de 200 famílias articuladas pelo Movimento de Luta nos 

Bairros, Vila e Favelas(MLB) e por autogestão decidiram, em agosto de 2015, ocupar outro 

espaço próximo à esta primeira ocupação.  Este novo terreno é de propriedade da União e 

está localizado na Rua Escritor Souza Barros, em área de preservação ambiental, às 

margens do braço do Rio Capibaribe.  

O MLB é um movimento nacional de luta pela moradia e pela reforma urbana que 

surgiu no ano de 1999. De acordo com Silva (2012, p. 72) 

 
[...] o MLB atua e impulsiona sua luta em defesa da reforma urbana, através das 
ocupações de prédios e terrenos abandonados, na tentativa de exigir dos órgãos 
públicos a construção de moradias populares. Para isso, o movimento desenvolve 
suas ações em 13 estados do Brasil, são eles: Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pará, 
Paraná, Piauí e Rio Grande do Sul, tendo como foco as principais cidades destes 
estados”. 

 

 

A ocupação Vila Sul localizada em uma área limítrofe ao polígono do Plano 

Específico do Cais José Estelita, Santa Rita e Cabanga (Lei Municipal no 18138/2015)3 e do 

Projeto Novo Recife. Por tanto, sofre influência diretamente as discussões e 

desdobramentos deste Plano. 
 

3A Lei Municipal no 18138/2015 institui e regulamenta o Plano Específico do Cais José Estelita, Santa 
Rita e Cabanga estabelecendo normas e parâmetros para o uso e ocupação das frentes d’água de 
uma grande de porção histórica e paisagística do centro do Recife. 
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Diante dos desdobramentos das discussões para a implementação deste plano, 

segundo o Diário Oficial de Pernambuco publicado em 01/05/2015, o Ministério Público de 

Pernambuco (MPPE) ajuizou ação civil pública contra o município de Recife para que o 

Plano Específico fosse encaminhado ao Conselho da Cidade do Recife para que sejam 

adequadas as irregularidades identificadas pelo MPPE.  

Esta ação foi ingressada pelo conjunto de promotores de Justiça de Defesa da 

Cidadania da Capital, com atuação, respectivamente, na Habitação e Urbanismo, Meio 

Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural, Patrimônio Público e Direitos Humanos: Áurea 

Rosane Vieira (43ª Promotora de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital); Bettina 

Estanislau Guedes (35ª Promotora de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital); Maxwell 

Anderson de Lucena Vignoli (8º Promotor de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital); e 

Ricardo V. D. L. Vasconcellos Coelho (12º Promotor de Justiça de Defesa da Cidadania da 

Capital). 

Conforme nota técnica do MPPE, no dia 11/05/2015, elaborada para subsidiar a 

ação civil pública de declaração de nulidade com pedido de liminar disponibilizada pelo 

portal de notícias G1 Pernambuco, no dia 12/05/2015, conta que desde 2008 existe um 

procedimento investigatório instaurado pelo 35º promotor de Justiça de Defesa da Cidadania 

da Capital, convertido em Inquérito Civil nº 30/2008 – 35ª JHU, em abril de 2010, para 

apurar as informações referentes à falta de aproveitamento e utilização do Cais José 

Estelita.  

No ano de 2012 a Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital 

ingressou uma ação civil pública nº 0195410-25. 2012.8.17.001 referente ao Projeto Novo 

Recife, diante das irregularidades identificadas no processo de análise e aprovação do 

projeto.  

Em Janeiro de 2015 foi iniciado o processo de análise do Plano Específico do Cais 

José Estelita, Santa Rita e Cabanga, para adequação aos artigos 193 e 194 do Plano 

Diretor da Cidade do Recife (Lei 17.511/2008).  Conforme a análise dos Promotores existe 

uma incompatibilidade entre o Plano Específico e o Plano Diretor, à medida que o Plano 

Específico não prevê o reassentamento das famílias ocupantes de terrenos de proteção 

ambiental ou em situação de risco e a inclusão socioespacial através da requalificação das 

áreas de urbanização precária, com a prioridade na melhoria da acessibilidade, mobilidade, 

condições de moradia e regularização fundiária para que estivesse em consonância com os 

incisos II e III do artigo 194 do Plano Diretor, conforme a legislação evidencia: 
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Para as áreas destinadas à implantação de projetos especiais deverão ser 
elaborados planos específicos, considerando os seguintes objetivos:  
I - Promover a dinamização econômica, através do estímulo a atividades de 
comércio e serviços; de cultura e lazer; turismo e negócios, em função da vocação 
específica da área objeto de intervenção; 
II - Promover a inclusão socioespacial, através da requalificação de áreas de 
urbanização precária, com prioridade para a melhoria da acessibilidade, mobilidade, 
condições de moradia e regularização fundiária; 
III - Reassentar as famílias ocupantes das áreas de preservação ambiental ou risco; 
IV - Reabilitar e conservar o patrimônio histórico da cidade, potencializando a 
vocação do Recife para Patrimônio Histórico da Humanidade; 
V - Reabilitar e conservar o meio ambiente, promovendo a recuperação, a proteção, 
a conservação e a preservação das áreas de ambiente natural, garantindo o uso 
sustentável desse patrimônio para os presentes e futuras gerações; 
VI - Priorizar os investimentos em infraestrutura, principalmente de saneamento e 
sistema viário e de transporte; 
VII - Implantar mecanismos que viabilizem parcerias entre o poder público e a 
iniciativa privada; e, 
VIII - Promover a inclusão socioespacial da população local, através da dinamização 
econômica com alternativas de trabalho e renda e pela intervenção física nas áreas 
de urbanização precária. 

 

 
 Diante disso, as análises do MPPE indicam a violação do direito à moradia das 

famílias residentes dentro do perímetro do Plano Específico. Seguindo as mesmas 

diretrizes, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) destinou o terreno da ocupação Vila 

Sul, área adjacente ao já referido Plano, para a implementação de programas de habitação 

de interesse social, declarando o interesse público neste terreno no Diário Oficial da União 

no dia 23/05/2017.  

Assim, para a execução do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades com 

recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), o MLB, em um contrato firmado com a 

SPU de duração de 02 anos, deve desenvolver um projeto de urbanização para a área e os 

demais procedimentos necessários para obter o financiamento junto a Caixa Econômica 

Federal (CEF) e a viabilização de um novo empreendimento específico aos moradores da 

ocupação Vila Sul. 

 Para a elaboração deste projeto de urbanização, o MLB e os moradores da 

ocupação contam com a parceria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), através 

da Comunidade Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e Aprendizagem (CIAPA) que desde 

junho de 2017 presta o apoio e a assistência técnica para que a comunidade possa cumprir 

os termos do contrato firmado com a SPU. 

 A CIAPA está vinculada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 

Urbano da UFPE e sua atuação está baseada na dimensão pedagógica das instituições de 

ensino superior: ensino, pesquisa e extensão. Esta comunidade está vinculada a Comissão 

de Direitos Humanos Dom Helder Câmara da UFPE e a Rede Latino Americana de 

Cátedras de Vivendas para a articulação interinstitucional e internacional na defesa da 
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inclusão urbana, do direito à cidade e à cidadania, oferecendo o apoio técnico as famílias 

mais pobres que ocupam diversos assentamentos precários da cidade. 

 É importante destacar que, no que se refere à Vila Sul, a atuação da CIAPA não está 

centrada na tomada de decisões, mas no assessoramento e apoio técnico, cabendo assim, 

a participação de todos os moradores em todas as etapas do processo. 

Em um cadastro social realizado pela CIAPA, em novembro de 2017 e atualizado em 

2018, com o objetivo de elaborar o diagnóstico social das famílias ocupantes da Vila Sul foi 

possível identificar o quantitativo de moradores, bem como a origem, o perfil social, 

econômico e cultural dessas famílias, a sua participação nas ações promovidas na 

ocupação, bem como os elementos que indicam o nível de consolidação na área.  

No dia 12/12/2017, na 12ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, 

ocorreu uma audiência referente ao inquérito civil 008/2017 que trata da área da Vila Sul. 

Nesta audiência estavam presentes os representantes dos diversos setores: MPPE, Entre 

Rios (representante das empresas circunvizinhas ao terreno), Instituto Pelópidas Silveira, 

CELPE, SPU, e MLB (representante dos moradores que ocupam a terra).  

 Tendo como base os registros dessa audiência foi possível perceber os diferentes 

tensionamentos que são resultados dos conflitos de interesses na área, das quais 

destacamos:  

1. O representante da Entre Rios solicitou que a Promotoria de Justiça requeresse ao 

Instituto das Cidades o Termo de Referência para o ordenamento da área, bem 

como manifestou que esta discussão interessa a todas as empresas que estão 

instaladas nos arredores e que, por isso, o empresariado local tem interesse em 

participar das negociações; 

2. O representante da CELPE informou que todas as ligações de energia na ocupação 

são irregulares e que estas ligações clandestinas geram perdas econômicas que 

afetam as tarifas do serviço de toda cidade; 

3. O representante do Instituto Pelópidas Silveira esclareceu que a ocupação está em 

uma área de preservação e, por isso, a Prefeitura do Recife não vislumbra a 

possibilidade de implementação de moradias na área. É ressaltado, ainda, que os 

interesses econômicos e ambientais devem ser harmonizados e que os moradores 

da Vila Sul devem cessar a ampliação das ocupações para evitar o aumento dos 

danos ambientais no local; 

4. O representante da SPU esclareceu que o terreno ocupado é de propriedade da 

união e que sua utilização havia sido concedida a titulo precário as empresas 

vizinhas, contudo, por falta de aproveitamento da área esta concessão foi cancelada 
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pela União.  Foi informado ainda que, no ano de 2014, a Prefeitura do Recife 

requereu a área para a implantação de programa de moradia para famílias de baixa 

renda, mas pela falta de manifestação de interesse do Município, a União 

disponibilizou a terra para ocupações populares devido à omissão da Prefeitura; 

5. O representante do MLB destacou que não tem interesse em participar das 

discussões urbanísticas à medida que percebe que todos os questionamentos sobre 

para a área evidenciam os interesses privados pelo terreno. Destacou, ainda, que a 

Prefeitura já realizou um cadastramento das famílias e que os moradores da 

ocupação contam com um projeto em parceria com a UFPE, através CIAPA com a 

coordenação do Professor Luís de La Mora.  

 

Esta audiência foi encerrada com as seguintes deliberações: o Instituto da Cidade 

Pelópidas Silveira tem um prazo de 90 dias para apresentar ao MPPE relatório com o 

resumo e conclusões das reuniões realizadas com os moradores da Vila Sul, com os 

representantes das Empresas circunvizinhas, com a SPU, com os representantes da UFPE 

e outras entidades para garantir a ampla participação popular no processo de elaboração do 

plano urbanístico para a área. 

No entanto, é importante salientar que de acordo com Ribeiro, Souza, Lima e 

Chagas (2018, p. 16) “passados mais de cento e oitenta dias [...] a ação vinda da prefeitura 

se resume a um plano urbanístico para a área que se desenvolveu sem discussões com os 

interessados citados na audiência e aparece pronta numa apresentação feita na UFPE com 

representantes da CIAPA e do MLB”. 

Essa proposta urbanística para a Vila Sul que tem por título: “Pontal de Afogados” e 

engloba o bairro de Afogados, uma área maior que a da Ocupação. Esse projeto apresenta 

uma “proposta de reajuste de terras”, bem como a destinação de uma grande porção de 

terra ao interesse privado em uma região privilegiada da cidade do Recife. 

No dia 26/09/2018 foi realizada uma audiência de conciliação referente ao processo 

0802531-88.2014.4.05.8300 de autoria da Agencia Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) e outros. Esta audiência contou com a participação de representantes da União; do 

Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT); da Ferrovia Transnordestina 

Logísticas S. A; representantes da Vila Sul; MLB; SPU; Secretaria de Infraestrutura e 

Habitação da Prefeitura do Recife; Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e 

Juventude de Pernambuco; Secretaria de Habitação do Estado de Pernambuco; Secretaria 

de Governo da Presidência da República; MPPE; CEF.  

 Nesta audiência ficou estabelecido que: 
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1. Deverá ser apresentada a lista atualizada dos moradores ocupantes da área 

elaborada pelo MLB e UFPE para que, em caso de conciliação, serão contempladas 

apenas as famílias constantes nessa listagem; 

2. A Defensoria Pública da União (DPU) e o MLB deverão, em 60 dias, disponibilizar 

essa listagem para que possa ser incorporada aos autos do processo; 

3. O MLB, por meio do seu representante, deverá elaborar um projeto arquitetônico 

verticalizado para contemplar não só os moradores da Vila Sul, mas também da 

ocupação sob a linha férrea na Av. Sul; 

4. A UFPE será responsável, por meio do Professor Luiz de La Mora do Programa de 

Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano, pela elaboração do projeto 

arquitetônico habitacional de caráter social para os ocupantes da Av. Sul e da Vila 

Sul que contemple 900 unidades habitacionais ou o máximo de unidades possíveis, 

informando, neste último caso, a quantidade de unidades viáveis. 

 

Utilizando como base os registros dos processos jurídicos ora apresentados é 

possível perceber a existência de múltiplos interesses contraditórios e conflituosos na terra 

em que está localizada a ocupação Vila Sul.  Mesmo diante dos dispositivos legais que 

garantem o direito à moradia, a ação do Estado, neste caso, indica uma práxis Estatal que 

condensa as contradições do modo capitalista de produção e as lutas sociais que essas 

contradições suscitam (SANTOS, 1984). 
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Eixo D: O reconhecimento, análise e debate em torno de conflitos urbanos e novas formas de viver. 

Resumen: La lógica neoliberal que ha estado guiando hegemonícamentelaconstrucción de 
lasciudadesbrasileñas trata elterritorio urbano como una mercancía, creandopaisajes neutros, sin 
significado objetivo y subjetivo para los que habitanlas urbes. En Recife, contrariamente a este 
proceso, lacomunidad de Brasília Teimosa, que desde el início de suhistoriaha estado 
sufriendoamenazas a supermanencia, logra seguir siendoun lugar particular, que posee valores que 
lohacen único, permitiendo que suterritoriosea apropriado afectivamente, simbólica y físicamente por 
sus residentes. La resistenciadelpuebloda lugar a unpaisaje obstinado, contercos, o sea, valores, que 
serán explorados siguiendo como claves de unproceso de conservacciónpaisajística de la Brasília 
Recifense. Como se verá a continuación, lareflexión sobre este caso de estudiopuede servir de 
ejemplo a aquellos que buscan, por la lucha practicadaeneldía a día o por elestudio realizado 
académicamente, asegurarlaexistencia de una ciudad que tengalacapacidad de abrigar la vida de 
aquellos que lahabitan. 

Palabras clave: Brasília Teimosa. Paisaje. Construcción del paisaje social. 

 

Resumo: A lógica neoliberal que vem norteando hegemonicamente a construção das cidades 
brasileiras trata o território urbano como mercadoria, criandopaisagens neutras, sem significado 
objetivo e subjetivo para aqueles que habitam as urbes. Em Recife, na contramão desse processo, a 
comunidade de Brasília Teimosa, que desde o início da sua história vem sofrendo ameaças à sua 
permanência, consegue se manter como um lugar particular, que guarda valores que a tornam única, 
permitindo que seu território seja habitado e apropriado afetivamente, simbolicamente e fisicamente 
pelos seus moradores. A persistência do povo dá origem a uma paisagem Teimosa, com teimosias, 
ou seja, valores, que serão explorados a seguir como chaves para um processo de conservação 
paisagística da Brasília Recifense. Como se verá adiante, a reflexão sobre esse estudo de caso 
poderá servir de exemplo àqueles que buscam, pela luta praticada no dia-a-dia ou pelo estudo feito 
academicamente, assegurar a existência de uma cidade que tenha a capacidade de abrigar a vida 
daqueles que a habitam. 

Palavras-Chave: Brasília Teimosa. Paisagem. Construção Social da Paisagem. 
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Abstract: The neoliberal logic that has hegemonically guiding the construction of Brazilian cities treats 
the urban territory as a commodity, creating neutral landscapes, without objective and subjective 
meaning for those who inhabit the cities.In Recife, going in the opposite direction of this process, the 
community Brasilia Teimosa, which since the beginning of its history has been suffering threats to its 
permanence, manages to maintain itself as a singular place, that holds values that makes it unique, 
allowing its territory to be inhabited and appropriated effectively, symbolically and physically by its 
residents. People's resistance originates a "Stubborn" landscape, with "stubbornness", which means 
values, that will be explored below as keys to a landscape conservation process of the Recifense 
Brasília.As will be seen later, the reflection upon this case of study, may serve as an example for 
those who seek, through the daily struggle or through academic studies, to ensure the existence of a 
city that has the capacity to shelter the lives of those who inhabit it. 

Keywords: Brasília Teimosa. Landscape. Social construction of the landscape. 
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Paisagem Teimosa: a construção social da Brasília recifense e a (r)existência do seu 
amanhã 

Raissa Gomes de SALES 

 

1. DAS PAISAGENS À TEIMOSA1: 

A criação das cidades é um reflexo da necessidade física e subjetiva humana de 
pertencer a um lugar e com ele se relacionar. Com a criação do espaço urbano também se 
formam as paisagens, que refletem economicamente, socialmente, politicamente, 
historicamente, artisticamente, culturalmente e simbolicamente os grupos que a constroem, 
sendo a sua representação cultural e social2 (BESSE, 2014). Quando uma sociedade e seus 
indivíduos habitam um lugar, ou seja, criam hábitos, ritos sociais3, associados a ele, valores 
físicos e simbólicos são atribuídos à paisagem que o forma (CONAN, 1994). 
 O fato é que a paisagem é um território fabricado e habitado (BESSE, 2014). 
Diferentes atores sociais podem criar, transformar e vivenciar uma paisagem a partir de 
identificações, simbologias e interesses diversos, convergentes ou divergentes entre si, que 
variam de acordo com as vivências histórias e culturais dos grupos aos quais pertencem. 
Assim, pela variedade de fatores que permeiam o habitar, dentro de uma paisagem, podem 
existir várias outras (CONAN, 1994). Porém, apesar de vários grupos sociais construírem as 
paisagens a partir de ações conscientes e inconscientes, historicamente, os extratos 
dominantes, ou seja, aqueles detém maior poder político e financeiro na sociedade, é que 
comandam os seus processos de criação, imponto os seus sistemas morais e simbólicos às 
demais classes sociais (BESSE, 2014; COSGROVE, 2012). 

Sobre isso, dentro do contexto brasileiro, percebe-se que as elites, aliadas ao 
mercado imobiliário4 e com a conivência do poder público, dominam os processos de 
construção das paisagens através de mecanismos que culminam em situações urbanas 
conflituosas (VILLAÇA, 2001). Nesse contexto, não somente as ocupações físicas dos 
demais grupos da sociedade são invisibilizadas, mas também os seus desejos, as suas 
relações pessoais e territoriais, e as suas necessidades físicas, emocionais e simbólicas. 

                                                
1 O presente artigo se baseia em um Trabalho de Conclusão de Curso homônimo, apresentado pela autora. 
SALES, Raissa Gomes de. Paisagem Teimosa: a construção social da Brasília recifense e a (r)existência do seu 
amanhã. 2017. TCC (Graduação) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017. 
2 Jean-Marc Besse institui 5 caminhos (portas) pelas quais se pode olhar a paisagem e defini-la: (i)a Paisagem é 
uma Representação Cultural e Social; (ii) a Paisagem é um Território Fabricado e Habitado; (iii) a Paisagem é o 
Meio Ambiente Material e Vivo das Sociedades Humanas; (iv) A Paisagem é uma Experiência Fenomenológica; 
e (v)a Paisagem como Projeto. Nesse estudo, pela sua natureza ligada às ciências sociais e ao planejamento 
urbano e paisagístico, escolheu-se abordar a paisagem a partir das três primeiras portas elencadas. A terceira se 
evidencia ao se estudar a ligação da construção social de Brasília Teimosa com o substrato natural que deu 
origem ao seu território e paisagem atuais. 
3 Ritos sociais é um termo utilizado por Michel Conan (1994) para designar hábitos e práticas sociais. 
4 Nesse caso, mais especificamente o mercado imobiliário formal. 
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Dessa forma, os lugares são neutralizados, despidos da pluralidade de significados que 
conferem a sua singularidade (BERQUE, 2010). Esse conflito socioespacial dá origem a 
paisagens também conflituosas. 

A cidade do Recife, capital de Pernambuco, estado situado no Nordeste do Brasil, 
também vem sendo construída a partir dessa lógica neutralizadora. A sua formação e 
transformação segue padrões também vistos recorrentemente em outras cidades do país, 
contando com: a concentração das elites em áreas centrais ou ambientalmente e 
paisagisticamente privilegiadas; o rechaço da população de baixa renda para áreas mais 
distantes do centro ou impróprias para a apropriação imobiliária formal; a dilatação 
sistemática do sistema viário voltado para o transporte individual; e o provimento desigual de 
infraestrutura e serviços ao longo do espaço urbano, os concentrando nas áreas mais 
abastadas da cidade (ALVES, 2009; TÂNGARI, 2013); fatores que beneficiam às classes 
sociais mais altas. 

Apesar de a construção social do espaço e da paisagem recifense obedecer a essa 
lógica desigual, algumas comunidades pobres existentes no seu território conseguem lutar 
contra essas tendências dominantes. É o caso de Brasília Teimosa, considerada a primeira 
ocupação pobre consolidada da cidade (SILVA, 2011). Situada na zona sul, entre dois dos 
bairros mais valorizados da cidade, Pina e Boa Viagem5 (Mapa 1), ela vem sofrendo 
pressões para se transformar aos moldes de seus vizinhos elitizados, com um padrão 
paisagístico-morfológico neutro, de edifícios altamente verticalizados que não tem relação 
com a rua, com o mar e com a história e os aspectos naturais primeiros do lugar, e mais do 
que isso: que se distancia das pessoas, de seus desejos, significados e necessidades. 
Frente as ameaças sofridas desde o início da sua existência, a Brasília Recifense vem 
travando ao longo de sua vida uma luta em defesa de seu território vivido, do seu povo e de 
sua paisagem. 

Mapa1 - Brasília Teimosa e a Zona Sul do Recife. 

 
Fonte: Google Earth, 2017 (modificado). 

                                                
5 “Em fevereiro de 2017, o valor médio do metro quadrado no Pina era de R$8172,00, e em Boa Viagem, de 

R$6739,00, enquanto a médio do Recife era de R$6090,00” (SALES, 2017, p.192). 
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2. A CONSTRUÇÃO SOCIAL DE BRASÍLIA TEIMOSA: 

Originalmente, a área ocupada por Brasília Teimosa não existia como território, 
sendo criada a partir de um aterro feito nos anos de 1930 com o intuito inicial de se tornar 
um parque de inflamáveis e, posteriormente, um aeroporto, o que não ocorreu (BOTLER, 
1994). Ambientalmente e paisagisticamente privilegiada, o território do bairro se localiza em 
uma península que fica entre o Rio Capibaribe e o mar. 

Até a década de 1920, a região ocupada pelo bairro do Pina e Boa Viagem, situada 
em uma área de planície alagadiça, ainda era de difícil acesso. A sua ocupação ocorria em 
simbiose com a paisagem existente, e as construções eram feitas rudimentarmente pelos 
próprios moradores, ocupando o território de maneira esparsa e anfíbia. A população que ali 
habitava era marginalizada e se constituía, predominantemente, por pescadores (SILVA, 
2008). Grandes mudanças ocorrem nesses bairros somente em 1926, quando da 
inauguração da Avenida Beira-Mar. Com a sua construção, Boa Viagem passa a ser um 
bairro valorizado, enquanto o Pina é considerado apenas como um local de passagem que 
precisava passar por uma “limpeza” social (BARRETO, 1990). 

A população que habitava a Brasília no início da sua história era pesqueira e 
subsistia física e afetivamente pelo mar, estabelecendo relações de trabalho e de fruição 
com ele. A Colônia de Pescadores que dá origem ao bairro consegue, em 1953, o 
aforamento para a utilização do aterro que viria a constituir o seu território. Com a sua 
suspensão, para assegurar a ocupação da área, a colônia se organiza junto aos moradores 
e loteia toda a península (FORTIN, 1987). A ocupação massiva da área se deu somente a 
partir da década de 1950. As primeiras ocupações sofreram bastante repressão, sendo 
retiradas dia após dia pela polícia, que a cada visita encontrava mais barracos construídos. 
Com o tempo, não se pôde mais deter o povo e a sua vontade, e a população permaneceu 
no local (BRASÍLIA, 2014). Na década de 1970, Brasília Teimosa, já loteada, era horizontal 
e tinha ocupações ainda precárias (SILVA, 2011) (Imagem 1). Enquanto isso, nesse mesmo 
período, Boa Viagem, moderna e já verticalizada, começa a se expandir para o bairro do 
Pina (ALVES, 2009). 

Figura 1. Foto Aérea de Brasília Teimosa tirada em 28/12/1979. Foto de Sidney Waismann. Ao fundo, o Iate 
Clube do Recife. Pode-se ver a força da linha dos arrecifes na paisagem. 
 

Fonte: Biblioteca da URB. 

 Com a valorização de seus vizinhos, Brasília se torna cada vez mais valorizada e 
começa a sofrer tentativas ferrenhas de expulsão nos anos 70. Os projetos que queriam se 
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impor a ela tinham um viés turístico e elitista, o que diferia muito da sua realidade como 
território e como paisagem, não tendo ligação nenhuma com os moradores que ali 
estavam.Foi em meio a essa conjuntura conflituosa que acontece a criação do Projeto 
Teimosinho. A partir de um engajamento social e afetivo intenso, ele foi feito de forma 
comunitária entre os próprios moradores, contendo propostas para o estabelecimento de 
melhorias para o bairro e visando a sua regularização fundiária. A arte e a Igreja foram 
chaves fundamentais nesse processo, ajudando a população a se agregar e a expressar os 
seus desejos. Nessa época, as habitações ainda eram muito precárias e havia uma falta 
generalizada de infraestrutura e saneamento. Ainda assim, a sua população mantinha sua 
relação com o mar, o rio e a rua, continuando a se caracterizar como pesqueira 
(CONSELHO DE MORADORES DEBRASÍLIA TEIMOSA, 1979). Na década de 1980, por 
conta do Teimosinho, o bairro passou por melhorias infraestruturais, o que ajudou na sua 
consolidação. Vilas e casas também foram construídas. Em 1983, através da LUOS 
recifense (Lei de Uso e Ocupação do Solo), a comunidade se torna ZEIS (Zona Especial de 
Interesse Social), o que lhe dá o mínimo de segurança em relação as tentativas de expulsão 
(BOTLER, 1994).  
 Dos anos 90 até 2006 o bairro passa por seu período de consolidação final. Mais 
melhorias de infraestrutura e saneamento foram feitas, o que não modificou o tipo de 
relação direta que as casas mantinham com a rua. Essa relação também foi mantida frente 
ao adensamento construtivo e à verticalização em pequena escala ocorrida no período.Um 
passo muito importante na consolidação do bairro foi a requalificação de sua orla, feita em 
2004 (imagem 2). No local, onde antes existiam precárias palafitas, criou-se a Avenida 
Brasília Formosa (SILVA, 2008). Posteriormente, em 2006, criou-se o Conjunto Habitacional 
Brasília Teimosa (FERNANDES, 2010), uma tipologia inexistente na história do bairro, que 
rompe com as relações e hábitos tradicionais dos edifícios com a rua, com o rio e com o 
mar. Apesar dos avanços conquistados, a pendência fundiária ainda permanecia. 
Figura 2. Brasília Teimosa, sua orla e a Praia do Buraco da Véia após a abertura da Avenida Brasília Formosa. 
 

Fonte: Site Patrimônio de Todos.gov, 2009. Disponível 
em:https://gestao.patrimoniodetodos.gov.br/pastaimagem.2009-07-02.4357058635/brasiliateimosa-

hoje/image_view_fullscreen>. Acesso em: 15 jun. 2016. 

O mercado imobiliário atua ferozmente na região, gerando cada vez mais pressões 
sobre a Brasília. Desde a década de 2000 até os dias atuais, Boa Viagem já vem sendo um 
bairro bastante elitizado, fortemente verticalizado, que passa por um processo violento de 
renovação urbana, sendo o Pina a sua continuação (imagem 3). Ainda que a Paisagem dos 
dois bairros se confunda, sobretudo nas suas orlas, o Pina ainda atua como uma paisagem 
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de transição por não poder ser totalmente apropriada pelo mercado formal, dado a grande 
ZEIS Encanta Moça e o Parque dos Manguezais existentes no seu interior. A paisagem 
desses bairros é neutra, seu território é hostil e os edifícios que nele se situam dão as 
costas para o mar e para aqueles que transitam pelo espaço urbano.O território mercadoria 
do Pina e de Boa Viagem encontram a sua contraposição em Brasília Teimosa, que possui 
um território vivido. 

Figura 3. Em primeiro plano, Brasília Teimosa e sua Unidade de Paisagem; ao fundo, Pina e Boa Viagem com 
seus edifícios verticalizados. Foto de Maurício F. Pinho. 

 

Fonte: Panoramio Google Maps, 2010. 

Hoje, apesar de persistirem alguns problemas de infraestrutura e saneamento, a 
Brasília está completamente consolidada. Ela conta com uma alta densidade construtiva, 
conseguida por meio de verticalizações e “puxadas”. No entanto, as melhorias feitas nas 
casas, muitas vezes desobedecem o que dita o PREZEIS6 no que toca o número máximo de 
quatro pavimentos autorizados para esse tipo de zona (BRITO; MARGARITA, 2016). 

As principais centralidades do bairro, locais de maior movimentação de pessoas, 
sociabilidade e comércio, são o anel viário da Rua Arabaiana, que fica no coração do seu 
território, e a sua orla marítima. O anel viário de Brasília é onde também se concentra uma 
grande quantidade de comércios, em grande parte voltados para o ramo alimentício, que 
dão autossuficiência ao bairro. Já na orla, se encontram predominantemente bares e 
equipamentos de lazer. A Praia do Buraco da Véia é um ponto nodal, importante na história 
e no cotidiano da Brasília (imagem 3). 

Hoje, a ZEIS Brasília Teimosa ainda possui poucos imóveis regularizados, o que 
demonstra uma certa fragilidade do local em relação às crescentes investidas do mercado 
em seu território (BRITO; MARGARITA, 2016). Ameaças latentes, em geral, de caráter 
elitizado e turístico, vem sendo colocadas sobre ela, indo contra a sua permanência.Temos 
como exemplo disso a construção, em 2006, do Edifício JCPM em sua borda, que utilizou 
como terreno uma parte de sua ZEIS (BRITO; MARGARITA, 2016), e o Hotel e Resort 
Renaissance, edifício de 44 pavimentos que tenta se implantar no local onde hoje existe o 
Iate Clube do Recife (CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE,2015). Junta-se a essas pressões 
a existência de um mercado clandestino de imóveis dentro da comunidade, que conta 
também com a construção de edificações que claramente destoam das que são 
características do local (SILVA, 2011). Há ainda uma falta de conscientização dos 
moradores acerca desse tipo de comercialização, que ameaça o futuro do bairro, o que 
pode ser reflexo da dispersão dos seus líderes comunitários.  

Apesar de a luta do bairro pela sua existência estar desarticulada, há um claro desejo 
de sua população em permanecer habitando o local7. O projeto de paisagem que se deseja 

                                                
6 Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social. 
7 O que pôde ser captado através das entrevistas realizadas com os moradores locais. 
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impor à Brasília trata o seu território como mercadoria, assim como trata os seus vizinhos, 
ignorando as suas particularidades físicas e subjetivas e as relações objetivas, emocionais e 
simbólicas dos seus moradores com o lugar onde vivem e realizam as suas práticas sociais. 

3. OS VALORES TEIMOSOS: A CONSERVAÇÃO DA PAISAGEM PELA PROPRIEDADE AFETIVO-
SIMBÓLICA 

Frente as constantes ameaças sofridas pela comunidade, é necessário se pensar na 
conservação da Paisagem Teimosa, que deve se dá não pela idade histórica dos objetos 
arquitetônicos e urbanísticos que a compõem, mas pela história que ela conta. Não se trata 
de somente assegurar a perpetuação da existência do bairro, mas sim de proteger o seu 
caráter de território vivido, habitado, garantindo que seus moradores continuem se 
apropriando simbolicamente, fisicamente e afetivamente dele. 

Além de ser a ocupação pobre consolidada mais antiga da cidade, Brasília teimosa 
possui o Conselho de Moradores mais antigo do Estado (BRASÍLIA, 1998). Além disso, ela 
também se destaca em importância não somente à nível local, mas, até mesmo, 
internacional, ao ter um traçado geométrico, planejado8, que a difere da grande maioria das 
comunidades de baixa renda encontradas nas urbes brasileiras. A utilização da arte pela 
população em seu processo de luta pela conquista e melhoria do território teimoso também 
é crucial para se entender o pioneirismo da Brasília dentro do Recife. Um outro fato 
importante foi a criação comunitária do Projeto Teimosinho, que mais tarde veio inspirar o 
PREZEIS (ASSIES, 1991). 
 Claramente, para assegurar a propriedade afetiva dacomunidade pelos seus 
moradores, é necessário se ter atenção ao que concerne aos aspectos da propriedade legal 
do bairro. Nesse sentido, algumas indicações se fazem necessárias. É fundamental que a 
comunidade permaneça sendo uma ZEIS, sem nenhuma diminuição do seu perímetro, o 
que contrária as vontades do mercado imobiliário. Ao contrário disso, deve-se fazer o 
possível para que haja a extensão dessa área protegida para os terrenos que vão até a 
Avenida Antônio de Goes, na fronteira com o bairro do Pina. Também é imprescindível que 
todas as edificações do bairro sejam legalizadas, dado que há um mercado clandestino 
presente no local. Por fim, recomenda-se que haja um trabalho de conscientização da 
população sobre a obediência às diretrizes previstas pelo PREZEIS para o bairro9 e a venda 
dos seus imóveis. 
 No que toca diretamente à propriedade simbólico-afetiva de Brasília Teimosa por 
parte daqueles que nela vivem, foram identificados nove valores, ou seja, nove “Teimosias”, 
que, juntas, devem ser mantidas para que o território vivido desse lugar resista e se 
perpetue. Aqui, pretende-se levantar os aspectos que garantam a conservação da essência 
do lugar, do seu habitar, físico e afetivo, daquilo que é “algo que já estava aí. (...) O que já 
está presente e que não se vê (BESSE, 2014, p.61). 

                                                
8 Graças ao loteamento do bairro, feito pela população, quando houve a suspensão do aforamento do seu 
terreno. 
9 Que é o de ter lotes máximos de 250m², a proibição de remembramento de terrenos e a construção máxima de 
quatro pavimentos. A não obediência desses critérios, além de comprometer a habitabilidade local pode acabar 
por criar uma brecha legal que viabilize a entrada do mercado imobiliário formal na comunidade. 
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 As teimosias são de três tipos: a Teimosia das Águas, que fala dos hábitos e práticas 
sociais objetivas e subjetivas com o mar e com o rio; a Teimosia da Subsistência pelas 
águas, onde vê-se a Subsistência física e afetiva pelo mar e pelo rio; e a Teimosia 
Vivenciada, pela qual são identificados os elementos que permitem a existência da dinâmica 
e da convivência típicos do bairro.A Teimosia das Águas se divide em três: a Teimosia das 
Rochas, a Teimosia dos Banhos Salgados e a Teimosia da Celebração das águas. 
 A Teimosia das Rochas pode começar a ser explanada por uma permanência 
marcante na paisagem da Brasília, um substrato que existe desde antes do aterro que deu 
origem ao seu território: a linha de força formada pelos arrecifes, que liga visualmente toda a 
sua orla ao centro histórico da cidade, onde também existe o parque das esculturas 
(imagem 4). Mas esses arrecifes também são apropriados afetivamente pela população. Na 
praia do Buraco da Véia, importante ponto da comunidade, essas rochas constituem seis 
piscinas naturais utilizadas para o banho recreativo da população. A pesca também é 
realizada tendo os arrecifes que perpassam todo o bairro como ponto de apoio para barcos 
e pescadores. 
Figura 4. Os arrecifes da cidade atualmente (2014). Em primeiro plano, o Bairro do recife; em segundo, a Ilha de 

Santo Antônio e São José; em terceiro, Brasília Teimosa. 
 

Fonte: Brasilina Teimosina (Perfil do Facebook), 201-. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=277107806005644&set=a.205200899863002.1073741843.10001119

2807604&type=3&theater>. Acesso em: 15 mar. 2017. 

 Sobre a Teimosia dos banhos salgados, sabe-se que o bairro tem três pontos de 
concentração de banhistas: a praia do Pina, a praia de Brasília Teimosa e o Buraco da Véia, 
sendo o primeiro e, principalmente, o último os mais importantes. Os dois primeiros locais 
constituem uma praia popular, amplamente utilizada pelo público da cidade como um todo. 
Já o Buraco da Véia é emblemático por ser um símbolo forte de Brasília Teimosa, sendo 
utilizada predominantemente pelos seus moradores (imagem 5). Pelos arrecifes que a 
permeiam, as suas águas são calmas e muito utilizada para o banho de todas as faixas 
etárias. Além disso, essa praia agrega em torno de si bares, restaurantes, ambulantes, a 
prática de esportes, e toda uma gama de outros usos diversos. Uma particularidade do 
bairro é o “banho de choque”, onde a população toma o banho de mar pelo impacto que as 
ondas fazem na mureta de contenção que existe ao longo de toda orla da comunidade. 
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Figura 5. Praia do Buraco da Véia e os seus Banhistas, 2016. 
 

Fonte: Brasilina Teimosina (Perfil do Facebook), 2016. Disponível 
em:<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=199019523814473&set=a.199019467147812.1073741841.10001

1192807604&type=3&theater>. Acesso em: 15 mar. 2017. 

 A Teimosia da Celebração das Águas pode ser vista para além do banho do mar. 
Pela falta de áreas livres no interior do bairro e pela relação afetiva que os seus moradores 
possuem com as águas, o mar e o rio, as orlas da Brasília são locais de sociabilidade, 
vivenciados. Nelas, principalmente na orla marítima, a população pratica esportes, faz 
caminhadas, brincadeiras e contempla a paisagem. Com a abertura da Avenida Brasília 
Formosa, criou-se uma faixa de areia livre e equipamentos diversos para a área, como 
ciclovias, parques infantis, sanitários públicos e uma Academia da Cidade. Desde o início da 
ocupação da Brasília, as suas orlas permanecem vivas. Mesmo antes da reforma da sua 
orla marítima, ali também se praticava esportes, caminhadas, brincadeiras e a 
contemplação, ainda que de forma mais precária. É também desde o início da história da 
comunidade que o mar agrega em torno de si bares e restaurantes (sempre concentrados 
no Buraco da Véia), sendo um lugar de concentração de pessoas, som e festa. A orla fluvial 
também agrega pessoas. A festa de Santo Antônio, tradicional no bairro, se passa ali. 
 A Teimosia da Subsistência pelas Águas pode ser vista a partir da Teimosia 
Pesqueira, a Teimosia Gastronômica e a Teimosia do Burburinho Comercial.Sobre a 
Teimosia Pesqueira, cabe lembrar que o bairro foi criado a partir de uma Colônia de 
Pescadores. A pesca tem conduzido a criação do seu território e da sua paisagem. A luta 
por habitar Brasília Teimosa tem sido também, para os seus moradores, a luta por poder 
viver do mar, fisicamente e afetivamente. Ainda hoje, apesar da diminuição da quantidade 
de pescadores, o bairro ainda se caracteriza como pesqueiro, sendo a atividade da pesca a 
que fundamenta a economia local. A comercialização dos pescados é feita, em grande 
parte, dentro do próprio bairro. A pesca, como atividade profissional e sentimental, é 
praticada profissionalmente e por lazer pelos seus moradores. 
 Dessa realidade, nasce a Teimosia Gastronômica. A pesca favoreceu a criação de 
um polo gastronômico local já na década de 1990. Hoje, existe na Brasília uma grande 
quantidade de bares, quiosques, botecos e restaurantes simples que atraem tanto os 
próprios moradores quanto o público externo. Apesar de estarem pulverizados por todo o 
bairro, eles se concentram na sua orla marítima. Como se pode imaginar, as especialidades 
desses estabelecimentos são crustáceos, pescados e comida local. Assim, a sobrevivência 
pelo mar e pelo rio se estende à questão comercial (imagem 6). 
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Figura 5. Praia do Buraco da Véia e os seus Banhistas, 2016. 
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Figura 6. Bar nas proximidades da Praia do Buraco da Véia. 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 A Teimosia do Burburinho Comercial deriva da teimosia anterior, que, por sua vez, 
deriva das águas. Através do comércio gastronômico nasce um comércio diversificado no 
bairro, que o torna autossuficiente. Ali, principalmente na sua centralidade do Anel Viário da 
Rua Arabaiana e no Mercado do Bairro, podem ser encontrados negócios diversos como 
boutiques, armazéns de construção, mercadinhos, farmácias, movelarias, depósitos de 
bebida, frutarias e casas de bolo, além de uma grande diversidade de serviços (imagem 7). 

Figura 7. Comércio variado na Rua Arabaiana. 

 
Fonte: FABRÍCIO, 2014. 

 A Teimosia Vivenciada se divide em a Teimosia das Casas que Beiram a Rua e 
sentem as águas, a Teimosia da (com)vivência e a Teimosia da Simplicidade. A Teimosia 
das Casas que Beiram a Rua e Sentem as Águas fala de como as ruas e as águas são uma 
extensão das casas, tendo uma relação direta ou quase direta com elas, desde o início da 
ocupação do bairro até a atual fase de adensamento em que ele se encontra (imagem 8). 
Isso ocorre tanto no interior do seu território quanto nas suas orlas. A única exceção a essa 
relação íntima traçada com a rua é o caso do Conjunto Habitacional Brasília Teimosa, que 
em nada se assemelha às tipologias edilícias praticadas tradicionalmente no local. 
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Figura 8. Casas da Rua Estrela do Mar, 2017. 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 A Brasília é um local extremamente vivo, dinâmico, habitado (imagem 9). É desse 
fato que nasce a Teimosia da (com)vivência. A comunidade não dorme. As suas ruas são 
vivas, verdadeiras salas de estar. Dos fatores físicos que ajudam a explicar esse fenômeno, 
temos os três polos abrangentes geradores de movimentação no local: a orla marítima, a 
orla fluvial e o anel viário da Rua Arabaiana. Como dito, as orlas, além de agregar as 
atividades de pesca, congregam pessoas em torno das águas, dos equipamentos de lazer e 
dos comércios e restaurantes (no caso da marítima). Além disso, apesar da movimentação 
frenética concentrada nesses pontos, a grande quantidade de comércios e serviços 
espalhados por todo o bairro gera um uso misto que permite que as ruas estejam 
movimentadas em vários horários do dia. Como um fator afetivo que explica a vivência 
intensa do bairro pela população, tem-se o sentimento de pertencimento e identificação que 
se criou com ele a partir do processo de luta pela sua resistência e construção, o que 
explica a forte ligação com o território em si e a força das relações de vizinhança entre 
moradores, já que as batalhas traçadas na construção da história da Brasília foram 
coletivas. 

Figura 9. Meninos jogando bola na Brasília de hoje. 
 

Fonte: BRASÍLIA, 2014. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ZIgImbH_hRo>. Acesso 

em: 24 maio 2017. 

 Por fim, há a Teimosia da Simplicidade. Se atentar à escala do bairro, de seus 
objetos arquitetônicos e urbanísticos, é fundamental para conservar a “essência” da sua 
paisagem e do seu território. Todas as casas e edificações da comunidade são simples, 
feitas com materiais e tipologias populares, são térreas ou de baixo gabarito. Os seus 
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bairros vizinhos possuem edificações altamente verticalizadas, feitas em materiais robustos, 
caros, e não mantem uma relação íntima com a rua e com o mar como acontece em Brasília 
Teimosa. O comércio da comunidade também ocorre em pequena escala, diferente dos 
grandes equipamentos construídos para esse fim nas suas vizinhanças. As suas vias 
principais também não têm um tamanho expressivo quando comparadas com as do Pina e 
Boa Viagem. As orlas da Teimosa, com a Praia do Buraco da Véia, por exemplo, e a dos 
seus vizinhos tem uma diferença de escala enorme. Enquanto aquela é uma praia de 
pequeno porte, com uma pequena faixa de areia, as Praias do Pina e Boa Viagem possuem 
uma escala e uma faixa de areia muito maior. O fato é que, a grandeza das relações que se 
passam na Brasília ocorre na sua simplicidade, que dentro dessa humildade abriga os 
hábitos e as práticas sociais de seus moradores.  
 A análise da construção social da comunidade estudada e das nove Teimosias 
identificadas como valores fundamentais na conservação de sua paisagem traz algumas 
conclusões. No início, antes de existir, Brasília Teimosa era água. Hoje, ela continua sendo. 
Desde o começo da história desse lugar, ela vem sendo a fonte principal de subsistência 
física e subjetiva de seus moradores. Seja por uma relação direta, pelos banhos epela 
pesca, ou pela consequência que essas atividades trazem, como o comércio de pescados, 
alimentícios e tantos outros produtos, o mar e rio cadenciam o ritmo do bairro e apadrinham 
as relações que a população tem entre si e com ele. Tudo parte das águas e tudo volta pra 
elas. As teimosias, também ligadas direta ou indiretamente às águas, demonstram a 
essência física, simbólica e afetiva do bairro. Conservar a paisagem teimosa levando em 
consideração esses valores é conservar o “habitar”, o caráter vivido de seu território. 

4. A TEIMOSIA E A UNIVERSIDADE: RELAÇÕES, APRENDIZADOS E CONCLUSÕES 

 O exemplo de Brasília Teimosa leva a uma reflexão sobre os desafios das cidades 
em se manter habitáveis, passíveis de abrigar as práticas sociais e os desejos de presente e 
futuro daqueles que a constroem e nela vivem. Esse caso também mostra a necessidade de 
se defender um território urbano vivenciado, que se contraponha ao território mercadoria 
que dá origem a paisagens urbanas neutras e sem significado. 
 A luta para transformar esse estado ideal em realidade é de todos. É nesse contexto 
que o papel da universidade, como entidade representativa da sociedade, é de fundamental 
importância. Em pontos estratégicos da história de Brasília Teimosa, a Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) apoiou o movimento de resistência da comunidade de várias 
formas, muitas vezes, se opondo as ações do governo local, que, em tantos casos, agiu em 
favorecimento dos empreiteiros imobiliários (ALVES, 2009). 
 Durante a década de 1970, período em que projetos voltados para a elite e o turismo 
foram propostos para a comunidade ameaçando a sua existência, a UFPE auxiliou a 
população na realização de um recenseamento local. Essa assistência foi fundamental para 
a formulação do Projeto Teimosinho e na reivindicação dos moradores exigindo melhores 
condições de habitabilidade ao poder público. Além disso, alguns docentes também 
estiveram diretamente presentes nas ações para a formulação desse projeto e em sua 
defesa, como foi o caso do Professor Luis De La Mora10. 
                                                
10 De La Mora foi Professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE por mais de 40 anos. Ele 
tinha uma linha de atuação militante, representando a universidade junto aos movimentos sociais da cidade. 
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 É importante perceber que a atuação da universidade não pode se dar de forma 
bancária11, colonizadora e vertical. A construção do conhecimento deve ser dialógica, feita 
junto à população das comunidades e aos movimentos sociais envolvidos. Ao mesmo tempo 
em que a universidade pode atuar com o seu arcabouço teórico e técnico, que deve ser 
deixado à disposição da comunidade e apreendido por ela (na medida do possível), ela 
também deve beber dos conhecimentos, práticas sociais, hábitos e história desses lugares e 
das pessoas que os habitam. Para estabelecer essa sistemática, uma atitude importante, 
que pode partir da iniciativa da própria universidade ou por demanda social, seria a criação 
de projetos de extensão que liguem a academia ao povo.  
 No caso das cidades brasileiras e, em especial, do Recife, muitas são as 
comunidades pobres e ZEIS que sofrem pressões do mercado imobiliário, tendo a sua 
existência cotidianamente ameaçada. Nesse sentido, projetos universitários podem ser 
feitos, quando há a possibilidade de permanência legal e a vontade popular de resistir, para 
auxiliar a população desses locais a encontrar saídas e ferramentas para a luta pelos seus 
territórios. Nesse sentido, a exemplo do presente estudo desenvolvido em Brasília Teimosa, 
projetos feitos conjuntamente por discentes, docentes, pesquisadores e a população local 
podem se propor a indicar os valores físicos, subjetivos e afetivos desses lugares, visando a 
conservação de suas paisagens. Além disso, é importante que as ações não parem por aí: é 
necessária a elaboração formal de garantias legais que deem suporte, junto com às 
instâncias competentes e o poder público, à perpetuação desses valores encontrados, 
preservando de maneira mais objetiva o território das comunidades. Um exemplo disso é o 
apoio que pode ser dado aos moradores para a legalização de seus imóveis ou o auxílio 
para que determinada área pobre consiga lograr o título de ZEIS. Há ainda a importância de 
desenvolver, junto às comunidades, projetos arquitetônicos e urbanísticos diversos que 
melhorem a qualidade de vida da população e os níveis de habitabilidades locais.  
 O papel da universidade não pode ser negligenciado. Ela é feita pelo povo e para o 
povo, não podendo se afastar dele. O ensino e, principalmente, a pesquisa e a extensão, 
juntos, devem confluir para restituir à universidade o seu papel de agente motriz da 
sociedade. 
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Eixo D: O reconhecimento, análise e debate em torno de conflitos urbanos e novas formas de viver. 

Resumen: Este trabajo reflexiona sobre logros populares en América delSur de garantizarlosderechos 
a laciudad y a lavivienda de lasciudades desde finalesdelsiglo XX hasta principiosdelsiglo XXI. La región 
se industrializórápidamente, una parte de lapoblaciónmigró a lasciudades y se instaló de manera 
insurgente enelterritorio. Los países posean contextos políticos y históricos similares, como 
lasdictaduras militares y el giro democrático enlosaños 2000, loscualesreflejanenlas políticas sociales 
a laspoblaciones de bajosingresos. Debidoalaprecariedad de lasciudades, enla década de 1970 se 
iniciaron reflexiones sobre laciudad y losderechossociales, que resultanenla ruptura de paradigmas de 
políticas urbanas, generandoun urbanismo conelfin de promover lademocratización de laciudad, como 
ejemplos, urbanización de losbarriosbajos y construcción de viviendasconparticipación popular. La 
región presenta dos formas de acceso a laformalización de la conquista de viviendas: legalización por 
escrituras y legalizaciónconplanificación urbana (FERNANDES, 2011). Este trabajotiene como objetivo 
hacerconexión entre lasgarantías previstas por laley de regularización y 
viviendaenasentamientosinformales, las políticas publicasefectivamenteproducidas y 
relacionarlasconlagarantía de losderechossocialesen países como: Argentina, Brasil, Chile, Colombia 
y Uruguay, buscando unmayormuestreo. Con textos compilados enel libro “A Constituição do Direito 
Urbanístico na América Latina” (FERNANDES, 2016) y elanálisis de lasleyes, buscó fundamentos 
teóricos de garantíadelderecho a laciudad y viviendaenellas, y analizó planes nacionales de cada país. 
Asípues, utilizando los fundamentos de laecologíadelconocimiento y de la ruptura entre el norte-global 
y elsur-global, de laEpistemologíadelSur (SANTOS, 2010), seleccionó políticas sur americanas que 
teníanunproceso democrático y popular, para confrontar lo que los Estados hacenhegemónicamente y 
lo que se puede alentar para garantizarlosderechossociales. Los resultados muestran que, a nivel 
nacional, las políticas delacceso a latierragarantizados por leyhanavanzado, sobre todo enColombia, 
conlaLey de Desarrollo Urbano, y en Brasil, conel Estatuto de laCiudad y laLey de Asistencia Técnica, 
quienesson vanguardistas en este nuevo paradigma y aseguran por leylafunción social de lapropiedad. 
UruguaytienedisposicionesenlaLey de Vivienda que permitenlatenenciacolectiva de latierra, mientras 
Argentina y Chile reconocenlafunción social de lapropiedad y tienenleyes para regularización de tierras, 
pero como están inspiradas enlasleyesbrasileñas y colombianas, no tienengran influencia enlas 
políticas urbanas de América delSur. Se observa que, a pesar de los marcos legales, los planes no 
siguenestrictamentelasleyes y elacceso al suelo se ve comprometido. Está claro que las iniciativas 
municipalesson más eficientes para democratizar laciudad y losprocesos que los planes nacionales, 
como elPlan Urbano Integrado de Medellín, que cambia larealidadcon una mayorparticipación popular. 
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Resumo: Este trabalho traz reflexões sobre conquistas populares na América do Sul pela garantia dos 
direitos à cidade e à moradia, frente a construção neoliberal das cidades do final do século XX ao início 
do século XXI. A América do Sul se industrializou rapidamente, uma parte da população migrou para 
as cidades, e se instalaram de forma insurgente no território. Os países contêm contextos político e 
histórico similares, como as ditaduras militares e a guinada democrática para a esquerda nos anos 
2000, os quais refletem nas políticas sociais e na relação do Estado com as populações de baixa renda. 
Devida às condições de precariedade das cidades e conflitos urbanos, nos anos 1970 se iniciaram 
reflexões sobre a cidade e os direitos dos cidadãos, que resultam na quebra de paradigmas das 
políticas urbanas, gerando um urbanismo que visa promover a democratização da cidade, como 
exemplos, urbanização de favelas e de construção de moradia com participação popular. A região 
apresenta duas formas de acesso à formalização da conquista da moradia: a legalização por escrituras 
e a legalização atrelada ao planejamento urbano (FERNANDES, 2011). Este trabalho tem como 
objetivo, no contexto da redemocratização, fazer a conexão entre as garantias asseguradas por lei de 
regularização e habitação em assentamentos informais, as políticas públicas efetivamente produzidas 
e relacioná-las à garantia dos direitos sociais em países como: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e 
Uruguai, buscando maior amostragem. Com textos compilados no livro “A Constituição do Direito 
Urbanístico na América Latina” (FERNANDES, 2016) e a análise das leis, procurou por fundamentos 
teóricos de garantia do direito à cidade e moradia nelas, e analisou programas nacionais de cada país. 
Assim, utilizando os fundamentos da ecologia dos saberes e da ruptura entre o norte-global e sul-global, 
encontrados em Epistemologia do Sul (SANTOS, 2010), selecionou políticas sul-americanas nos 
países pesquisados que tivessem um processo democrático e popular, para confrontar o que é feito 
hegemonicamente pelos Estados e o que pode ser incentivado para garantir direitos sociais. Os 
resultados demonstram que nacionalmente, as políticas de democratização do acesso ao solo 
garantidos por lei tem avançado, principalmente na Colômbia, com a Ley de Desarollo Urbano, e no 
Brasil, com Estatuto da Cidade e a Lei de Assistência Técnica, e são vanguardistas nesse novo 
paradigma e asseguram, em Lei, a função social da propriedade. O Uruguai possui cláusulas na Lei de 
Habitação permitindo a posse coletiva da terra como uma vitória das cooperativas por ajuda mútua, 
enquanto a Argentina e o Chile reconhecem a função social da propriedade e possuem leis para 
regularização fundiária, mas como elas se inspiram nas leis brasileiras e colombianas, não tem grande 
influência nas políticas urbanas da América do Sul. Nota-se que apesar dos marcos legais, os 
programas não seguem à risca as leis devido às brechas existentes, e o acesso ao solo fica 
comprometido. É possível perceber que as iniciativas municipais são mais eficientes em democratizar 
a cidade e processos do que projetos nacionais, como o Plano Urbano Integrado de Medellín, mudando 
a realidade material com maior participação popular. 

Palavras-Chave: Período Democrático | Regularização Fundiária | Políticas Públicas | Direito à Cidade 
e Moradia | América do Sul 

 

Abstract: This paper is about popular conquer in South America to guarantee the right to the city and 
to housing, against the liberal construction of the cities in the late 20th century and initial 21th century. 
South America had its industrialization quickly, part of the population move to the cities and fixed itself 
in a emergent way in the territory. The countries have similar political and historical contexts, like 
militaries dictatorships and turning to democracies in 1990’s, what reflects in social politics and in the 
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relationship between the State and low income population. Due to the precarious condition of the cities, 
in 1970 decade reflexions about the city and civil rights has begun, and they resulted in the a new form 
of urbanism and architecture, different than what was made before and that provides a democratization 
of the city, for exemples, the favelas urbanization and housing construction with popular participation. 
The region presents two forms of urban land regularization: the legalization by possession scriptures 
and the legalization that joins scriptures and urban planning (FERNANDES, 2011). This paper has as 
objective of making the connection of the laws of urban land regularization and housing in informal 
settlements, public politics that are actually made and relating them with the social urnam rights in the 
countries: Argentina, Brazil, Colombia, Chile and Uruguay. Using the book “A Constituição do 
DireitoUrbanísticonaAmérica Latina” (FERNANDES, 2016) and laws analysis, the research looked for 
theoretical foundations of guarantee the right to the city and to housing in it, and analysed nationals 
programs of which country. Then, used the foundation of knowledge ecology and of the break of the 
separation of global-north and global-south, founded in Epistemologies of the South (SANTOS, 2010), 
south americans politics from the researched countries that had a democratic and popular processes 
were selected to confront what is hegemonically made by the States and what can be encouraged to 
guarantee the social rights. The results show that in national scale, the democratization politics of access 
to the city has increased, especially in Colombia, that has the  Ley de DesarolloUrbano, and in Brazil, 
with de Estatuto da Cidade and the Lei de AssistênciaTécnica. They both are the most advanced in this 
new paradigm and assure, legally, the social function of property. Uruguay has some terms in Ley de la 
Vivienda that allows a collective possession of the ground, while Argentina and Chile recognize the 
social function of property, but superficially, and have some regularization laws inspired by Brazilian and 
Colombian ones, and don’t have great influence in urban politics in South America. It shows that even 
with the laws, the governmental programs do not follow them, because of the existing gaps, and then 
the ground access iscompromised. It is clear that municipal initiatives are more efficient in democratizing 
the city and processes than national projects, as an example there is the Plano UrbanoIntegrado de 
Medellín, changing the reality with popular participation. 

Keywords: Undergraduate Architecture and urbanism course | CIAPA / UFPE | universitary extension 
|  shared learning  | social habitat and knowledge production 
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Sofia de Freitas PORTUGAL, Liza Maria Souza de ANDRADE 

 

Introdução 

Este artigo trata de reflexões sobre a regulamentação da regularização fundiária e de 
habitação na América do Sul, em que se destacam práticas contra hegemônicas que garantem 
os direitos sociais às populações de assentamentos precários e informais. Após analisar o 
livro “A Constituição do Direito Urbanístico na América Latina” (FERNANDES, 2016) e a 
análise das leis de cada país, procurou-se por fundamentos teóricos de garantia do direito à 
cidade e à moradia nos programas nacionais. 

A América Latina se industrializou rapidamente durante os anos de 1940 e 1970, e 
com isso, parte da população foi para as cidades, que não comportaram tais pessoas que se 
instalaram de forma emergente no território. A urbanização aconteceu rapidamente e as 
cidades não supriram a demanda de moradia e infraestrutura, o que gerou grandes 
assentamentos informais e diversos problemas sociais que reverberam até hoje. A região é 
79,5% urbanizada (HABITAT III, 2016) e 25% da sua população vive em assentamentos 
informais (TECHO). Percebe-se também que os mais pobres foram empurrados para os 
limites das cidades, e por isso a região é a mais desigual do planeta e com maior concentração 
de renda (HIC - AL, 2017), onde o direito à cidade e às condições de vida digna são negados. 

Devido a similaridade dos contextos históricos do Cone-sul, o trabalho abrange os 
países da América do Sul. Os países sofreram, no século XX, golpes militares e controle pelas 
potências capitalistas. Esse fato foi uma quebra nas políticas sociais e no tratamento mais 
brando entre Estado e populações. Na redemocratização e nas novas constituições, as 
questões sociais são pauta da política e surgem a regularização fundiária e o conceito de 
função social da propriedade nas leis nacionais. Já no início do século XXI, a região contou 
com avanços sociais e um crescimento econômico muito vinculados à incentivos 
governamentais, mas com a crise mundial de 2008, o crescimento parou e a região entrou em 
crise e com ela os níveis de violência, exclusão e pobreza voltaram a crescer.  

A partir dos anos 1970, se iniciaram as reflexões sobre as políticas nas favelas e nas 
cidades (MARICATO, 2018). Com essas reflexões, se consolida os conceitos de direito à 
cidade e à moradia com os textos de Lefebvre (1960) e ao Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, da ONU (1966), que se tornam um incentivo para a luta pelos 
direitos sociais ligados à cidade. Nesse período, surgiu uma produção social de arquitetura e 
urbanismo, mas os altos índices de informalização urbana e déficit habitacional mostram que 
a produção não foi eficaz para a redução da desigualdade.   

Este trabalho tem como objetivo entender os mecanismos que possibilitam a 
democratização das cidades sulamericanas, relacionando os marcos legais, as políticas 
públicas realmente produzidas pelos governos a partir da redemocratização e a garantia dos 
direitos à moradia e à cidade em países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Uruguai. 

Na questão legal, Brasil e Colômbia se destacam nas Leis de ordenamento do solo, 
conceituação da função social da propriedade, e amparo constitucional do direito à moradia. 
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Eles recorrem à regularização integral, ou seja, fazem a titularização e obras de infraestrutura. 
Uruguai e Argentina não reconhecem explicitamente a função social da propriedade e o Chile 
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colonial desenfreado e que por isso não se desenvolveram economicamente como os países 
do Norte (SANTOS, 2010). 
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o nome de “ecologia dos saberes” (SANTOS, 2010). Aqui, entende-se como “abissal” os 
mecanismos rígidos legais, que seguem normas de bancos, por exemplo, e como “pós-
abissal” aqueles mecanismos que se diferem dessas normativas.   

Com textos compilados no livro “A Constituição do Direito Urbanístico na América 
Latina” (FERNANDES, 2016) e a análise das leis, procurou por fundamentos teóricos de 
garantia do direito à cidade e moradia nelas, e analisou programas nacionais de cada país. 
Assim, utilizando os fundamentos da ecologia dos saberes, selecionou políticas sul-
americanas nos países pesquisados que tivessem um processo democrático e popular, para 
confrontar o que é feito hegemonicamente pelos Estados e o que pode ser incentivado para 
garantir direitos sociais.  

Foi necessário entender os paradigmas da regularização fundiária atual, e quais deles 
os países estudados selecionam para ser o seu modelo. Também foi preciso aprofundar nas 
leis e Constituições para descobrir quais normativas embasam o direito à cidade e à moradia, 
e assim, buscar dentro dos países as práticas governamentais que demonstravam um avanço 
na democratização desses direitos.  

Dessa forma, foram estudados os embasamentos legais do Brasil, Chile, Argentina, 
Colômbia e Uruguai. A conceituação ou não de direito à moradia, função social da propriedade 
foi evidenciada, assim como a obrigatoriedade de planos ordenadores do território e leis 
específicas para a regularização de assentamentos informais. Com isso, uma tabela síntese 
foi gerada com os principais marcos das legislações para que as informações fossem 
sistematizadas. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1. DIREITO À CIDADE E DIREITO À MORADIA 

A cidade é a maior obra do ser humano (Lefebvre, 2011). Ela deve ser vivenciada, não 
apenas usada como fonte de capital. O que vemos hoje é uma classe dominante construindo 
sua cidade para seu próprio usufruto, fragmentada e segregada, com núcleos formais e 
informais se desenvolvendo individualmente, já os pobres também constroem seus espaços 
para viver, e isso acontece pela relação direta entre capitalismo e urbanização.  

As cidades já eram um fato capitalista quando aconteceu a urbanização da América 
do Sul, tendo seu crescimento associado ao desenvolvimento econômico dos países 
periféricos. A população se instalou de forma autônoma no território, principalmente em 
espaços residuais das cidades, uma situação que acontece até hoje porque os desfavorecidos 
pelo sistema precisam morar para se estabelecer na dinâmica urbana. 

O direito à moradia foi reconhecido pela ONU em 1966 através do “Pacto Internacional 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais” e é, segundo Raquel Rolnik (apud LOPES, 2016), 
a ideia básica que todos podem morar num lugar para ter os outros direitos básicos. É um 
direito universal do ser humano, que deve ser garantido pelo Estado (LOPES, 2016). Ter uma 
casa é se reconhecer no espaço e existir dentro de uma sociedade. 

Para que o direito à moradia seja garantido, a questão do déficit habitacional precisa 
ser solucionada. Com as populações crescendo em um ritmo diferente da atuação do governo 
para as acolher na cidade, o déficit habitacional nunca é sanado. Com isso, todas as políticas 
habitacionais são para tentar reverter a informalidade que assola a região  

A moradia digna não pode ser considerada apenas pelo espaço da residência, embora 
seja importante uma habitação de qualidade, o conceito de direito à moradia extrapola isso e 
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está ligado ao direito à cidade, pois é preciso dignidade para viver, sendo a seguridade de 
posse um fator crucial do habitar. E é preciso que esses direitos sejam acessíveis à população 
vulnerável. A relação clara entre direito à moradia e direito à cidade está no princípio da 
democratização da vida urbana plena. É algo maior, coletivo e público. 

Para Lefebvre (2011), o direito à cidade é o direito de não exclusão da sociedade 
urbana, dos seus defeitos e qualidades. Já para Harvey (2012) esse direito é mais do que o 
acesso individual a vida urbana, é o direito de mudar a cidade e reinventá-la de acordo com 
os desejos coletivos, com poder de decisão sobre a urbanização. Ambos os autores ressaltam 
a importância da organização popular para a mudança efetiva, pois os direitos sociais 
existentes foram conquistados por ela, e o direito à cidade não seria diferente.   

Afinal, é o poder do capital que determina as diretrizes urbanas, área de especulação 
e privilegiadas, por isso, as populações desprivilegiadas ocupam áreas onde o mercado não 
tem interesse, como reservas ambientais. A cidade se torna tão cara que a moradia se torna 
mercadoria. O Estado permite isso ao permitir que o mercado imobiliário regule o 
planejamento urbano.  

A valorização da propriedade privada e individualização da sociedade produzem 
espaços excludentes, e cega a cidade formal da sua dependência da informal. Os ideais de 
direitos humanos têm ponto de destaque nas políticas, porém tais direitos defendidos não 
quebram com a lógica neoliberal, e são ligados ao direito à propriedade privada. As práticas 
coletivas e sociais são esquecidas, e o direito à propriedade privada e à individualidade 
prevalecem em cima dos outros (HARVEY, 2012).   

Para garantir a democratização das cidades, o Estado não deve deixar o mercado 
imobiliário ser o planejador delas, pois o produto sempre vai ser elitista, visando o lucro em 
detrimento às pessoas. Mesmo com o dever do Estado, a organização social é imprescindível 
para a conquista desses direitos, lutando de forma coletiva ao invés de individual, já esta 
transformação depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo de moldar o 
processo de urbanização para que não apenas a elite desfrute das cidades. 

2.2. REGULARIZAÇÃO 

A regularização fundiária serve para promover a justiça social e faz o terreno cumprir 
sua função social. A regularização objetiva principalmente tirar da ilegalidade moradores de 
assentamentos informais, titularizando os lotes, melhorando a vida dessas pessoas ao dar, 
ao mínimo, a segurança de posse do terreno e evitar os despejos forçados.  

A América Latina se urbanizou em apenas 50 anos, aliada ao êxodo rural, o que gerou 
assentamentos informais e diversos problemas sociais, como a segregação socioespacial, a 
falta de infraestrutura e de saneamento básico e falta de postos de trabalho próximo das 
residências, que perduram nas raízes das cidades. Hoje, tem níveis de informalidade fundiária 
altíssimos. Os mais pobres sempre são empurrados para os limites das áreas urbanas ou 
para áreas não incorporadas ao mercado imobiliário e têm seus direitos à cidade e às 
condições básicas de vida (e moradia digna) negados. 

De acordo com Fernandes (2016), a forma de fazer cidade está ainda muito ligada ao 
direito da propriedade privada, patrimonialista e mercantilista, em que a vontade social do 
governo está abaixo dos desejos dos proprietários, limitando a regulação do poder público e 
as iniciativas das Leis. Isso se relaciona diretamente com a produção do espaço urbano e a 
forma que se entende as relações e conflitos que ele carrega.  
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Nos 1960 se iniciam os primeiros programas de regularização dos assentamentos 
informais. Nessa época, as políticas eram em escalas nacionais, focadas na erradicação dos 
assentamentos e planos de “tabula rasa”. Nos anos 1970, surge a linha de consolidação dos 
assentamentos, com soluções mais participativos para os problemas locais e fixação da 
população. A partir dos anos 1990, com a onda neoliberal, a diretriz para a irregularidade é a 
de regularização de posse da residência, incentivada por financiadores internacionais com o 
BID - Banco Internacional de Desenvolvimento (ZARICUETA, 2006).  

Essas formas de fazer cidade hoje se integram, porém criaram dois paradigmas 
principais de regularização fundiária que orientam as políticas urbanas na América do Sul: a 
legalização formal por meio da escrituração, aqui tratado por legalização por escrituras, e a 
regularização integral, que mescla planejamento urbano e intervenções socioespaciais com a 
legalização da posse (FERNANDES, 2011).  

A legalização por escrituras propõe a legalização do lote individual com escrituras, 
reconhecendo o ocupante como proprietário e formalizando sem o melhoramento do bairro. 
Ela não implica na chegada de infraestrutura nas comunidades, e também acontece a 
legalização de moradores em área de risco, como encostas de morro e áreas de proteção 
ambiental. É bastante comum que em países onde essa política é aplicada a precariedade 
dos bairros continua. Esse tipo de regularização tem grande escalas devido ao menor custo 
de execução que a regularização integral.   

Acontece também a valorização da propriedade individual e os direitos coletivos não 
são relevantes para essas políticas, o que empobrece a qualidade da cidade. Apesar do de 
assegurar os moradores contra despejos forçados, ela não garante os direitos à cidade e à 
moradia. Além disso, acontece a incorporação de terrenos, muitos deles antes pertencentes 
ao Estado, ao mercado imobiliário formal, que passa a atuar em regiões periféricas seguindo 
seu próprio interesse, podendo expulsar os moradores originais. 

A regularização integral vincula a segurança jurídica por escritura com intervenções 
socioespaciais, agregando a legalização da posse, melhoramento de serviços públicos, 
planejamento urbano e políticas sociais (FERNANDES, 2011). A maioria de países que 
aplicam a regularização integral tem em suas Constituições o reconhecimento da função 
social da propriedade, que prega a prioridade ao interesse coletivo ao individual e, ao contrário 
da legalização por escrituras, a fornece infraestrutura urbana, centro educacional e de saúde, 
equipamentos comunitários e em alguns casos, habitação (CLICHEVSKY, 2016).  

A regularização integral tem um entendimento mais amplo do problema da 
informalidade, mas não é vinculada a outros programas de desenvolvimento social, 
acontecendo isoladamente. Esse paradigma conta também com outros dois problemas: o alto 
custo de infraestrutura faz com que a escala de atuação seja bem menor que a da legalização 
por escrituras e tendo números de formalização menos significativos; e as melhorias dos 
bairros podem ocasionar em gentrificação, uma vez que automaticamente o terreno e as 
casas se tornam mais valorizados que antes.  

Como dito, esses paradigmas permeiam as leis de ordenamento do solo e políticas de 
regularização fundiária. Nessas políticas Colômbia e Brasil, desenvolvem um papel de 
destaque, tanto em pioneirismo nos direitos sociais em relação à propriedade quanto nos 
esforços para efetivação das leis, porém é importante salientar que em todos os casos da 
América do Sul, a população pode estar inserida como parte da responsável pela produção 
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do produto da regularização por meio do processo participativo, mas não esteve presente na 
formulação dos marcos legais (CLICHEVSKY, 2016).  

3. RESULTADOS 
3.1. BRASIL 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, reconhece o direito à propriedade à todos 
os cidadãos e sua função social. A Constituição ainda obriga que cidades acima de 20.000 
moradores tenha um plano diretor, e reconhece o usucapião urbano, em que os moradores 
têm direito à posse de um imóvel ocupado depois de habitá-lo por 5 anos. 

O Ministério da Cidades foi criado em 2001 e junto a ele, o Estatuto da Cidade (Lei nº 
10.257/2001), que regulamenta a Constituição, e define o uso da propriedade urbana para o 
bem coletivo com interesse social. O Estatuto visa a gestão democrática com participação 
popular nas ações urbanas, que é de extrema importância na política para garantir o direito à 
cidade. Enfatiza também que o direito à propriedade não está desvinculado com os outros 
direitos como direito à cidade, à moradia digna e ao lazer, cultura e educação.  

A partir do Estatuto da Cidade, outras leis de regulamentação foram criadas, como por 
exemplo a Lei do Saneamento Básico (2007), Lei da Regularização Fundiária (2009 
reformulada em 2017) (MARICATO, 2018), dessa forma pode-se dizer que o Brasil é um país 
avançado em leis para a cidade. Apesar disso, a existência delas não garante seu 
cumprimento em totalidade. De acordo com Costa e Hernandes (apud CLICHEVSKY, 2016), 
o Estatuto da Cidade é progressista em relação às políticas urbanas e interfere em todas as 
esferas das políticas públicas, em que sua plena vigência dependeria de mudanças 
estruturantes na sociedade brasileira.  

Na questão habitacional, o Brasil instituiu, a partir de 2009 por meio do Programa 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV), uma política de habitação popular por concessão de 
crédito para a compra de imóvel, em que o Estado controla a produção das moradias feitas 
por construtoras. Com o financiamento feito pelo banco público, houve um aumento do acesso 
à moradia no país, porém produziu uma valorização da casa própria, pois a única alternativa 
ao déficit habitacional é a compra de imóveis. O PMCMV, de forma generalizada, fez com que 
as cidades se espraiassem e produziu conjuntos habitacionais sem urbanidade e 
habitabilidade, sem projetos para área coletiva ou espaço público, sem infraestruturas. 

Em relação à conquista popular, surge a Lei da Assistência Técnica para Habitação 
de Interesse Social (Lei 11.888/2008), após debates envolvendo arquitetos e urbanistas, 
movimentos sociais e universidade. A Lei determina que a população de baixa renda tenha 
acesso ao acompanhamento técnico gratuíto para arquitetura social. Também permite que 
sejam priorizadas as iniciativas sob regime de mutirão e em zonas de interesse social. 
(BRASIL, Lei 11.888, 2008). Essa Lei abriu alternativas para que escritórios populares, projeto 
de extensão universitária e práticas governamentais pudessem atender uma população 
negligenciada pela arquitetura e urbanismo tradicional.  

O Brasil é um país com muitas leis no campo do direito urbanístico, porém, com 
dificuldades de implementação. Apesar disso, o país tem experiências positivas promovidas 
pelo poder público, como os programas municipais de Diadema, Porto Alegre, Recife 
(PREZEIS) e Belo Horizonte (URBEL), que priorizaram a regularização integral, e o Minha 
Casa, Minha Vida - Entidades (PMCMV-E) a nível nacional.  
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O subprograma PMCMV-E, teve como objetivo estimular o cooperativismo e 
autogestão em projetos de habitação por meio de organizações populares. Nele, as 
comunidades organizadas puderam modificar o território que viveriam, porque o programa 
permitia também a autoconstrução, nas diretrizes do Minha Casa Minha Vida padrão. Esse 
programa possibilitou que grupos de assistência técnica pudessem construir conjuntos de 
qualidade e com a população, como é o caso do USINA-CTAH. Apesar do avanço do PMCMV-
E, em 2018 aconteceu o congelamento dos recursos, representando um recuo nas políticas 
que visam mais autonomia à população na questão de gestão do próprio território. 

O PMCMV-E demonstra como um programa a nível nacional pode ser efetivo se 
reconhecer que entidades populares podem alterar o território e fazer habitação social com 
assistência técnica, suprindo as necessidades específicas delas e abarcando os modos de 
morar dos moradores da entidade e dessa forma produzir moradia de forma eficiente. 

O Brasil tem atualmente um campo ativo na produção do conhecimento acerca dos 
direitos de acesso à cidade e à moradia, com projetos como o seminário URBFAVELAS que 
apresenta uma síntese nacional da produção acadêmica nessa área. Também há grupos de 
pesquisa e extensão dentro das universidades como o Indisciplinar e PRAXIS (UFMG), o 
Periférico: trabalhos emergentes (UnB), os Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo 
(FeNEA), que abrange o país todo, programas de pós-graduação como Residência AU+E 
(UFBA), que desenvolvem práticas através de processos participativos e assistência técnica. 

3.2. COLÔMBIA 

A Colômbia também é referência na regulamentação do ordenamento do solo. Sua 
Constituição de 1991 reconhece a função social da propriedade, e adiciona punições caso a 
propriedade não cumpra seu papel. Para a Constituição, ter uma propriedade implica em 
obrigações, e os interesses públicos são prioritários, podendo haver desapropriação mediante 
ao pagamento de indenização caso a propriedade seja de interesse comunitário.  

Em 1997, a Ley de Desarollo Territorial y Urbano (Ley 388/1997) foi aprovada para 
regulamentar a Constituição, e tem como princípios a função social e ecológica da 
propriedade, a prevalência do interesse público sobre o particular, e a distribuição equitativa 
das responsabilidades e benefícios. Ou seja, a Lei reitera a valorização da função social da 
propriedade e determina as obrigações que o proprietário precisa ter. A Lei ressalta a 
importância do cumprimento dos interesses coletivos e da participação de organizações civis 
no planejamento das cidades, além disso, serve como um mecanismo de prevenção da 
informalidade (CLICHEVSKY, 2016).  

Na Colômbia, a gestão do território é municipal, embora até 2010 o Governo Nacional 
podia interferir no território sem seguir qualquer lei municipal. Essa interferência sem critérios 
gerava conflitos entre as instâncias de governo até serem regulamentadas (MALDONADO, 
2016). Como a gestão do território é parte da função do município, é obrigatório eles terem 
um Plano Ordenador do Território, em que há a valorização da regularização integral dos 
bairros informais.  

Nota-se porém, que a segregação e a lógica mercantilista de fazer cidade não alterou 
a realidade dos bairros periféricos. O Governo Nacional estudou planos de ação de 
melhoramento de bairros, e encontrou dificuldades institucionais para realizar as mudanças. 
Percebe-se que o planejamento, na maioria das cidades, não era a prioridade das prefeituras 
frente às outras demandas da população (ENRÍQUEZ, 2016).  
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A política habitacional da Colômbia à nível nacional segue os moldes brasileiros da 
grande produção de moradia e financiamento governamental, focada no desenvolvimento 
econômico. O déficit habitacional e a segregação continuam altos e para Enríquez (2016) é 
resultado de uma ausência da política estatal consistente falta de atuação do Estado. Em 
termos legislativos, existe a obrigatoriedade de terrenos para habitação social em todos os 
municípios.  

O país também tem problemas para a execução de leis. Os marcos legais são fortes 
e avançam na compreensão constitucional da função social da propriedade, porém não 
chegam a serem executados.  A literatura menciona a desconexão entre a Lei 388/1997 com 
as outras leis sobre o território, como as leis ambientais. 

A autonomia municipal para o regulamento do solo gerou planos positivos na questão 
da regularização integral de bairros periféricos, principalmente em Bogotá e em Medellín, 
cidades que já tinham experiências de melhoramento dos bairros. Ambas cidades têm 
projetos desde a década de 1980, que foram evoluindo e hoje se destaca o Projetos Urbanos 
Integrais - PUI, de Medellín, para melhoramento das “quebradas”, como forma de garantir o 
direito à cidade à população de baixa renda que vivem em áreas periféricas.  

3.3. URUGUAI 

O Uruguai se difere da Colômbia e do Brasil ao não reconhecer a função social da 
propriedade na legislação. Mas juristas progressistas do direito à cidade usam o Artigo 32 da 
Constituição da República de 1996, para dar ordens relativas ao não cumprimento da função 
social (TRINCHITELLA E TAPIE, 2016). Tal artigo cita que a propriedade está sujeita a 
“interesses gerais” determinados por leis e planos. A Constituição também não faz referência 
à regularização de assentamentos urbanos ou rurais. 

Apesar dessas lacunas constitucionais, o Uruguai aprovou em 2008 a Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarollo Sostenible (LEY 18.308), focada no desenvolvimento 
sustentável do território, sendo o único país estudado que normatiza essa diretriz no 
planejamento urbano. A Lei visa o desenvolvimento ambiental, social e economicamente 
sustentável, com equidade social. Para Trinchitella e Tapie(2016), ela é o início da ideia de 
que o território também é um sujeito de desenvolvimento social e produtivo com a 
sustentabilidade ambiental.  

A Lei 18.308/2008 também determina as instâncias de participação popular, 
estratégias sustentáveis, critérios para o uso do solo, e previsão de cumprimento do uso do 
solo dos planos locais, evidenciando o dever do Estado na criação de planos de ordenamento 
do solo a partir do interesse coletivo, o uso democrático dos recursos naturais e culturais 
(TRINCHITELLA E TAPIE, 2016). Ela preenche um certo vazio que havia na Constituição, que 
até então não era prioridade por causa do pequeno número de assentamentos informais 
(SCIANDRO, 2016) (VIANA E ZUCCOLINI, 2016).  

Hoje o programa nacional para regularização fundiária é o Programa de Mejoramiento 
de Barrios - PMB, para regularização integral dos assentamentos informais em terrenos 
públicos com financiamento do BID. O programa se diferencia dos anteriores do país porque 
tem como diretriz a maior interação da população com o projeto, possibilitando a 
autoconstrução com assistência técnica (VIANA E ZUCCOLINI, 2016), tendo um aspecto 
positivo em relação à potencialidade do conhecimento da população.  
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 Na questão da habitação, o Uruguai tem a Ley de Viviendade 1968 (Lei 13.728), que 
apresenta, para além das disposições comuns de habitação, uma sessão destinada a gestão 
da produção de habitação das cooperativas de ajuda mútua, se diferenciando dos outros 
países. Essa sessão permite a posse coletiva do terreno e direito de uso do solo, em que o 
morador tem a permissão como associado para utilizá-lo, e ao sair da cooperativa, a habitação 
é direcionada a outro membro dela (VIANA E ZUCCOLINI, 2016) (BARAVELLI, 2006). De 
acordo com a Lei, os associados não podem alugar ou vender a moradia em que vivem. 
(URUGUAI, Lei 13.728, 1968). 

Essa cláusula sofreu ataques durante a ditadura militar para que só se valesse a 
propriedade privada, mas a manutenção dela é uma vitória popular e da Federación Uruguaya 
de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua - FUCVAM, que desde a década de 1960 luta 
para garantir moradias por meio de cooperação e autoconstrução (BARAVELLI, 2006). Apesar 
desse ponto positivo da Lei, o modelo principal de acesso à moradia é por meio do subsídio 
do governo, que promove grandes empreendimentos nas periferias das cidades que às vezes 
não conta com infraestrutura e serviços (VIANA E ZUCCOLINI, 2016).  

O não reconhecimento da função social da propriedade a nível nacional demonstra um 
certo conservadorismo do Uruguai em relação aos outros países da América do Sul. Apesar 
disso, sua legislação apresenta o diferencial da questão da sustentabilidade como princípio 
para o ordenamento territorial. O país também apresenta um caráter progressista em relação 
à habitação, ao permitir a propriedade coletiva, ampliando as possibilidades de acesso ao 
direito à moradia por parte da população, apesar de ainda existir por parte do governo a 
preferência pelo modelo de acesso à moradia via subsídio, que mantém a periferização dos 
pobres, como acontece também nos outros países sulamericanos. 

3.4. ARGENTINA 

A Argentina conta com um arcabouço legal nacional menos progressista em relação 
ao Brasil e Colômbia. O país também não reconhece a função social da propriedade 
explicitamente em sua Constituição Federal de 1994, embora em 1949 tenha existido esse 
conceito na Constituição da época, e não conta com leis nacionais para o ordenamento do 
solo das cidades muito efetivo, uma vez que a responsabilidade cai inteira para os municípios 
e províncias sem diretrizes específicas.  

De acordo com Scatolini (2016), as lógicas de especulação têm pouca 
regulamentação, o que gera bolhas especulativas nas cidades, que não têm mecanismos 
nacionais de orientação para impor limites aos donos dos terrenos ociosos, indicando a 
valorização da propriedade privada sem nenhum dever a ser cumprido pelos donos. O país 
tem gerado algumas jurisprudências para melhorar o acesso ao solo, e com casos de proteção 
ao meio ambiente e reconhecimento dos direitos dos povos originários. Em outras palavras, 
o judiciário está corrigindo algumas falhas do poder executivo (SCATOLINE, 2016).  

Em 2015 a então presidente Cristina Kirchner, para tentar legalizar o crescente número 
de moradores em assentamentos informais e de “villas”, propôs o Plan de Regularización 
Dominial de la Vivienda Familiar1. O plano propõe alterações nas leis vigentes, principalmente 
na Lei 24.374 e trata da legalização por escrituras, e amplia as diretrizes, como a 

                                                
1 Informação do Observatorio del Derecho a la Ciudad, disponível em: 
https://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=51 (acessado em 06/06/2019).  
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1 Informação do Observatorio del Derecho a la Ciudad, disponível em: 
https://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=51 (acessado em 06/06/2019).  
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implementação da gratuidade dos processos burocráticos para a titulação do terreno. Esse 
plano demonstra a preferência pelo modelo rápido de formalização por meio da legalização 
por escritura.  

Entretanto algumas cidades têm tentado alternativas de regularização e a criação de 
planos de ordenamento do solo que visam a democratização da cidade, mas em proporções 
muito pequenas.  

Mesmo que não reconheça a função social da propriedade2, a Constituição Federal de 
1994 determina que é função do Estado garantir moradia digna a todos. Para isso, o país 
conta a nível nacional com programas de financiamento para a construção de moradia, 
melhorias habitacionais e titularização, porém, como na Colômbia e Brasil, o financiamento 
de novas unidades habitacionais é a única forma de acesso à moradia formal, sendo uma 
forma engessada de garantir o direito à moradia, que resultam no crescimento das vilas. 

3.5. CHILE 

No Chile, existe o reconhecimento da função social da propriedade na Constituição, 
mas o mercado imobiliário e a imprensa se esforçam para frear medidas de democratização 
do solo. A proposta de Lei para uma cota de 5% do terreno das cidades para habitação 
popular, por exemplo, não chegou a ser votada por causa disso (MOSLER, 2013). 

A lei nacional de regulamentação do solo urbano é de 1975, Ley General de Urbanismo 
y Construcciones (Ley Nº 458/1975) de um contexto ditatorial, e que não sofreu modificações 
significativas. Apesar das tentativas, os parlamentares não entram em consenso em sobre o 
direito urbanístico para que a população possa ter o direito à cidade. Desde 1975, as 
mudanças mais significativas foram a adequação às instâncias municipais e provinciais na 
redemocratização e a redefinição de parâmetros de qualidade de construção.  

A Lei Nº 458/1975 exige que os municípios tenham planos urbanísticos, porém ainda 
é bastante centrada nas definições da atividade imobiliária. Para Mosler (2016), o modelo 
urbanístico não mudou desde o século XX e tal Lei regula a criação de planos de ordenamento 
e a permissão para construir. O autor destaca ainda a centralidade do direito à propriedade 
privada, que nas leis chilenas rege a construção das cidades. 

A falta de legislação específica faz com que o Chile tenha vários marcos regulatórios 
para mitigar algumas ações predatórias do desenvolvimento urbano, por isso são poucas 
cidades que têm avançado lentamente na democratização das cidades. O país conta com leis 
para a regularização e melhoramento de bairros3, mas são restritivas na seleção de lotes e 
não dizem respeito especificamente aos bairros precários e informais. 

A produção de habitação no Chile não difere do padrão sulamericano de 
financiamento, porém é importante mencionar que o país não deixa explícito que a moradia é 
um direito do cidadão em sua Constituição. Entre 2006 e 2007, surgiram o Fondo Solidario de 
Vivienda, voltado aos 20% mais pobres da população, e uma lei que obriga os projetos 

                                                
2 Eixos achados em no site da Secretaria da Vivienda, disponível em: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/micasa e https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-vivienda 
(acessado dia 06/06/2019).  
3 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, disponível em: https://www.minvu.cl/ (acessado em 08/06/2019).  
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habitacionais a terem 30% de moradias sociais4 e 30% das moradias para serem adquiridas 
com financiamento do governo para famílias da classe média. 

Argentina e Chile se encontram em um estado de menor reconhecimento dos direitos 
à cidade e à moradia no quesito legal. Ambos os países contam com programas de 
financiamento de moradia e não apresentam programas de destaque para a melhoria do 
acesso ao solo urbano pela população mais pobre, pois os programas habitacionais e de 
regularização se mantém no padrão: financiamento de novas moradias e titularização de 
propriedade.  

3.6. TABELA SÍNTESE 

Tabela 1. Tabela síntese 

 Função social da 
propriedade 

Direito à 
moradia 

Habitação Ordenamento do solo Regularização 
fundiária 

Argentina Não reconhece na 
Constituição. 

Reconhece na 
Constituição 

Crédito financiamento 
pelo Estado 

Sem leis nacionais, 
responsabilidade do 
município 

Legalização 
por escrituras 

Brasil Reconhece na 
Constituição 

Reconhece na 
Constituição 

Crédito financiamento 
pelo Estado + 
práticas alternativas 

Estatuto da Cidade (Lei nº 
10.257/2001) 

Regularização 
integral 

Chile Reconhece na 
Constituição 

Reconhece na 
Constituição 

Crédito financiamento 
pelo Estado 

Ley General de Urbanismo 
y Construcciones 
(Ley Nº 458/1975)  

Legalização 
por escrituras 

Colômbia Reconhece na 
Constituição 

Reconhece na 
Constituição 

Crédito financiamento 
pelo Estado + 
práticas alternativas 

Ley de Desarollo Territorial 
y Urbano (Ley 388/1997) 

Regularização 
integral 

Uruguai Não reconhece na 
Constituição, Seu 
Artigo 32 é usado 
para este fim. 

Reconhece na 
Constituição 

Crédito financiamento 
pelo Estado + posse 
coletiva do solo 

Ley de Ordenamiento 
Territorial y 
DesarolloSostenible (Ley 
18.308/2008) 

Legalização 
por escrituras 

4. CONCLUSÃO: 

Percebe-se que os países da América do Sul estão em situações diferentes em relação 
à política habitacional e de regularização fundiária. Brasil e Colômbia se mostram como 
destaque em relação aos marcos legais, e por isso também são os países que possuem 
maiores experimentações em relação às práticas alternativas de produção de cidade, servindo 
de exemplo para os outros países.  

É possível notar as similaridades nas políticas de habitação, já que todos eles 
possuem a política de financiamento e incentivo à propriedade privada. Essa valorização pode 
ser notada também pela preferência entre os países pela legalização por escrituras, que 
garante apenas o titularização da propriedade. O direito à moradia é o mais valorizado nos 
países, enquanto o conceito da função social da propriedade precisa ser mais consolidado. 

                                                
4 Entendidas no Chile como habitações com superfície construída inferior a 140m², de natureza definitiva e com 
valor inferior a 400 Unidades de Fomento, que é uma cotação de alteração diária do Banco Nacional do Chile 
que no Brasil se equivalem (em 2010) a R$ 28.521,00 (MOSLER, 2016). 
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Com esses resultados, fica evidente que houve avanços no entendimento dos direitos 
sociais quando existem várias leis de regulamentação de ordenamento do solo e produção de 
habitação social, porém apesar dos marcos legais, é preciso que se crie métodos alternativos 
para que o direito à cidade e à moradia seja para todas as pessoas, e que execute o que já 
existe nas Leis, já que como visto, existe uma lacuna entre a legislação e a produção das 
cidades, que faz com que elas sejam excludentes e segregadoras, indo na direção contrária 
às garantias dos direitos sociais.  

É preciso valorizar ações que promovam o direito à cidade e à moradia, como as 
extensões universitárias e os coletivos organizados, para que assim, as conquistas nas 
legislações sejam mantidas e asseguradas pelo Estado e para que o avanço da 
democratização das cidades continue.  
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Eixo D: Reconocimiento, análisis y debate en torno a conflictos urbanos y nuevas formas de vivir.  

Resumen: Históricamente, las ciudades brasileñas son, en su mayoría, de autoproducción 
(ZERLOTINI, 2019), pues muchos barrios son resultado de la acción directa de los propios habitantes 
en su territorio. La autoproducción es, de esta manera, una acción de resistencia a la exclusión 
territorial, considerando la desigualdad social presente en las grandes ciudades brasileñas. La Oficina 
de Integración, institución de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad 
Católica de Minas Gerais, actua prestando asesoramiento técnico directo en territorios de 
autoproducción como, “quilombos”, villas, “favelas”, ocupaciones urbanas. Por medio del debate entre 
el técnico y el habitante del barrio, llamado “experto de la vida”, el proyecto de extensión PROSA: 
Escuela de Formación de Autoproductores en Procesos Socio-Ambientales, busca reconocer y 
analisar, en colaboración, las peticiones presentadas por estas comunidades. La autoproducción del 
espacio posee aspectos significativos (SILVA, 2013), que muestran rastros de autonomía sob el proprio 
territorio y el carácter continuo de la autoproducción (ZERLOTINI, 2018). El PROSA abarca los 
procesos socioambientales de la producción del espacio e incluye temas como la autogestión, la 
urbanización con apoyo geográfico (CARVALHO, 1999) y la tecnología social. De primer momento, el 
proyecto ocurrió, por medio de cursos que buscaban reunir los autoproductores en la universidad. La 
adopción de esta estrategia ha posibilitado el reconocimiento de retos, tales como la relación entre la 
comunidad académica y el autoproductor, mediada por los líderes, lo que lleva a la recalificación de las 
demandas presentadas por los participantes. Dadas las necesidades presentadas durante el curso, el 
PROSA definió tres líneas de estudio que serán abordadas por medio de la publicación de folletos. Un 
primer documento presenta las cuestiones y acciones planteadas por el curso. El objetivo central es 
reconocer estos territorios y agregar el conocimiento popular de la comunidad en la producción del 
espacio. El segundo documento del curso busca analizar los territorios de producción propria 
basandose en las prácticas diarias de producción espacial, para dar visibilidad al conocimiento popular. 
El documento final es un intento de relacionar los problemas urbanos presentes en las comunidades 
participantes con el contexto social y económico del municipio donde esta comunidad esta ubicada. 
Estas preguntas se muestran en la configuración del territorio urbano y expresan las disputas políticas 
por el espacio. Las acciones en estas comunidades ocurren de manera autónoma, lo que requiere 
acciones de movilización continua para mantener activa la demanda. La autoproducción integra 
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tecnologías y procesos típicos de la producción espacial diaria, (BITTENCOURT, 2018), por lo tanto, el 
PROSA apunta a una urbanización sostenible que incluya acciones ya presentes en el territorio. El 
reconocimiento de los territorios de autoproducción empieza con la adopción de uma nueva visión de 
estas formas de vida existentes, permitiendo así su legitimación y consolidación. Esto solo será posible 
si se realiza la circularidad del conocimiento entre el técnico y el habitante-autoproductor. Desde este 
punto de vista, el técnico no es responsable por hacer el proyecto, sino por asesorar el autoproductor 
para que el producto de su trabajo sea consolidado y legitmado, de manera colaborativa. 

Palabras clave: autoproducción. Asesoramiento técnico. Ocupaciones Urbanas. 

 

Resumo: Historicamente as cidades brasileiras são, em sua maioria, autoproduzidas (ZERLOTINI, 
2019), pois muitos bairros são resultantes da ação direta dos próprios moradores em seu território. A 
autoprodução é, assim, uma ação de resistência à exclusão territorial, tendo em vista a desigualdade 
social presente nas metrópoles brasileiras. O Escritório de Integração, instituição do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, atua prestando 
assessoria técnica direta em territórios autoproduzidos como quilombos, vilas, favelas e ocupações 
urbanas. Através do debate entre o técnico e o morador, chamado “expert da vida”, o projeto de 
extensão PROSA: Escola de Formação de Autoprodutores em Processos Sócio-Ambientais visa 
reconhecer e analisar, colaborativamente, as demandas apresentadas por essas comunidades. A 
autoprodução do espaço possui aspectos significativos (SILVA, 2013), que evidenciam traços de 
autonomia sob o próprio território e o carácter contínuo da autoprodução (ZERLOTINI, 2018). O PROSA 
abrange os processos sócio-ambientais de produção do espaço e contempla temas como a autogestão, 
a urbanização geossuportada (CARVALHO, 1999) e tecnologia social. O projeto ocorreu, num primeiro 
momento, através de cursos que visavam reunir os autoprodutores na própria universidade. A adoção 
dessa estratégia possibilitou o reconhecimento de desafios tais como a relação entre a comunidade 
acadêmica e o autoprodutor intermediada pelas lideranças, levando à requalificação das demandas 
apresentadas pelos participantes. Atendendo às necessidades apresentadas durante o curso, o 
PROSA definiu três frentes de estudo a serem abordados mediante publicação de cartilhas. Um 
primeiro documento apresenta as questões e ações levantadas pelo curso. Parte-se do objetivo central 
de reconhecimento desses territórios juntamente com a incorporação dos saberes populares da 
comunidade na produção do espaço. O segundo documento do curso busca analisar os territórios 
autoproduzidos com base em práticas cotidianas de produção do espaço, de modo a dar visibilidade 
ao saber popular. Um último documento é uma tentativa de relacionar as questões urbanas presentes, 
na(s) comunidade(s) participante(s), com o contexto social e econômico do município onde esta 
comunidade está localizada. Essas questões se revelam na configuração do território urbano, e 
expressam as disputas políticas pelo espaço. As ações nessas comunidades ocorrem de modo 
autônomo, o que requer atuações de mobilização contínua para manter a demanda ativa. A 
autoprodução integra tecnologias e processos próprios do cotidiano da produção do espaço 
(BITTENCOURT, 2018), por conseguinte o PROSA visa uma urbanização sustentável que engloba as 
ações já presentes no território. O reconhecimento dos territórios autoproduzidos parte primeiramente 
da adoção de uma nova visão para com essas formas de viver já existentes, possibilitando, portanto, a 
legitimação e consolidação das mesmas. Isso somente será possível caso a circularidade de saberes 
entre técnico e morador-autoprodutor seja concretizada. Nessa ótica, o técnico não é responsável por 
conceber um projeto, e sim por assessorar o autoprodutor para que o produto de seu trabalho seja 
consolidado e legitimado, colaborativamente.  

Palavras-Chave: Autoprodução. Assessoria técnica. Ocupações urbanas.  
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Abstract: Historically, Brazilian cities are mostly self-produced (ZERLOTINI, 2019), since many 
neighborhoods are the result of the direct action of the residents themselves in their territory. Self-
production is thus an action of resistance to territorial exclusion, considering social inequality present in 
Brazilian metropolises. The Integration Office, Architecture and Urbanism course institution of Pontifical 
Catholic University of Minas Gerais, provides direct technical advice in self-produced territories such as 
quilombos, towns, slums and urban occupations. Through the debate between technician and resident, 
called “life expert”, the extension project PROSA, Self-Producers in Socio-Environmental Processes 
Training School, aims to recognize and collaboratively analyze the demands presented by these 
communities. The space self-production has significant aspects (SILVA, 2013), which show traces of 
autonomy under its own territory and the continuous self-production character (ZERLOTINI, 2018). 
PROSA covers the socio-environmental processes of space production and includes themes such as 
self-management, geosupported urbanization (CARVALHO, 1999) and social technology. The project 
was, at first, through courses aimed to bring together the self-producers at the university itself. The 
adoption of this strategy enabled challenges recognition such as the relationship between the academic 
community and self-producer mediated by the leaders, leading to the demands restoration presented 
by the participants. Given the needs presented during the course, PROSA defined three study fronts to 
be addressed through the publication of booklets. A first document presents the issues and actions 
raised by the course. It starts from the central purpose of recognition of these territories along with the 
incorporation of the popular knowledge of the community in the space production. The second course 
document seeks to analyze the self-produced territories based on daily practices of space production, 
in order to give visibility to popular knowledge. The second course document seeks to analyze the self-
produced territories based on daily practices of space production, in order to give visibility to popular 
knowledge. A final document is an attempt to relate the urban issues present in the participating 
community (s) to the social and municipality economic context where this community is located. These 
questions are revealed in the urban territory configuration, and express the political disputes for space. 
The actions in these communities occur autonomously, which requires continuous mobilization actions 
to keep the demand active. Self-production integrates technologies and typical daily space production 
processes (BITTENCOURT, 2018), therefore PROSA aims at a sustainable urbanization that 
encompasses the actions already present in the territory. The self-produced territories recognition starts 
from the adoption of a new vision for these existing ways of living, thus enabling their legitimation and 
consolidation. This will only be possible if knowledge circularity between technician and resident-self-
producer is realized. From this point of view, the technician is not responsible for designing a project, 
but for advising the self-producer so that the product of his work is consolidated and legitimated, 
collaboratively.  

Keywords: Self-production. Technical assistance. Urban occupations.  

  



761

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 

Abstract: Historically, Brazilian cities are mostly self-produced (ZERLOTINI, 2019), since many 
neighborhoods are the result of the direct action of the residents themselves in their territory. Self-
production is thus an action of resistance to territorial exclusion, considering social inequality present in 
Brazilian metropolises. The Integration Office, Architecture and Urbanism course institution of Pontifical 
Catholic University of Minas Gerais, provides direct technical advice in self-produced territories such as 
quilombos, towns, slums and urban occupations. Through the debate between technician and resident, 
called “life expert”, the extension project PROSA, Self-Producers in Socio-Environmental Processes 
Training School, aims to recognize and collaboratively analyze the demands presented by these 
communities. The space self-production has significant aspects (SILVA, 2013), which show traces of 
autonomy under its own territory and the continuous self-production character (ZERLOTINI, 2018). 
PROSA covers the socio-environmental processes of space production and includes themes such as 
self-management, geosupported urbanization (CARVALHO, 1999) and social technology. The project 
was, at first, through courses aimed to bring together the self-producers at the university itself. The 
adoption of this strategy enabled challenges recognition such as the relationship between the academic 
community and self-producer mediated by the leaders, leading to the demands restoration presented 
by the participants. Given the needs presented during the course, PROSA defined three study fronts to 
be addressed through the publication of booklets. A first document presents the issues and actions 
raised by the course. It starts from the central purpose of recognition of these territories along with the 
incorporation of the popular knowledge of the community in the space production. The second course 
document seeks to analyze the self-produced territories based on daily practices of space production, 
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community (s) to the social and municipality economic context where this community is located. These 
questions are revealed in the urban territory configuration, and express the political disputes for space. 
The actions in these communities occur autonomously, which requires continuous mobilization actions 
to keep the demand active. Self-production integrates technologies and typical daily space production 
processes (BITTENCOURT, 2018), therefore PROSA aims at a sustainable urbanization that 
encompasses the actions already present in the territory. The self-produced territories recognition starts 
from the adoption of a new vision for these existing ways of living, thus enabling their legitimation and 
consolidation. This will only be possible if knowledge circularity between technician and resident-self-
producer is realized. From this point of view, the technician is not responsible for designing a project, 
but for advising the self-producer so that the product of his work is consolidated and legitimated, 
collaboratively.  
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PROSA: Os desafios da assessoria técnica na autoprodução do espaço 

Izabella Sathler Rodrigues LOURENÇO, Sílvia do Rosário Delgados dos REIS, Viviane 
Zerlotini da SILVIA  

 

Introdução 

O processo de urbanização das cidades brasileiras tem se intensificado nas últimas 
décadas, gerando, consequentemente, um maior número de aglomerações urbanas. O 
mercado tradicional imobiliário tem papel categórico na exclusão territorial a qual territórios 
tais como ocupações, vilas e favelas resistem, buscando sua consolidação por meio da 
autoprodução - a produção cotidiana do espaço - sendo esse o tema central de inúmeras 
discussões no campo da arquitetura e urbanismo. O Escritório de Integração (EI.), como 
núcleo de pesquisa e extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, trabalha 
há mais de vinte anos prestando assessoria técnica direta à esses territórios, participando das 
discussões e atuando diretamente no espaço através da presença em campo. Embora esta 
forma autônoma e colaborativa de urbanização seja muito presente nas metrópoles 
brasileiras, uma grande parcela de técnicos e pesquisadores considera informal - visto o 
cenário político dual, onde o espaço é segmentado entre o “formal” e o “informal” -, por não 
ocorrer de acordo com o modelo hegemônico. O E.I. parte do princípio da complexidade 
apresentada por esse processo de autoprodução do território, sendo ele campo privilegiado 
para a investigação, reflexão e experimentação de processos e técnicas de urbanização 
sustentáveis.  

A autoprodução refere-se a ação direta dos moradores em seu próprio 
espaço, resistindo, pela ação, à exclusão territorial. Autoprodutores são 
moradores e trabalhadores nas ocupações, nas favelas, em bairros, nos 
quilombos, em lavouras, cujo conhecimento técnico é construído e 
transmitido, na prática. (ZERLOTINI, 2019, p.2). 

1. Os desafios da assessoria técnica para a produção de espaço 

Em 2008 foi implantado o projeto de extensão Escola de Formação de Mão de Obra 
(EFMO)1, fruto da experiência do Escritório de Integração com cursos de formação de mão-
de-obra, 1 tinha como objetivo conceder assessoria e formação aos autoprodutores egressos 
do sistema prisional, de modo a qualificar mão de obra para a atuação na construção civil. 
Vinculado ao Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso, projetava uma formação de mão-
de-obra qualificada, ao executar atividades por meio do Canteiro de Obras, espaço de 
experimentação do curso. Ao buscar implantar um ambiente de ensino-aprendizagem (figura 
1), o curso se baseou em três conceitos: 
                                                
1A experiência da Escola de Formação de Mão de Obra (EFMO) é relatada no volume especial dos Cadernos de 
Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas dedicado ao Escritório de Integração (v.29 n.24 + 25, 2012). 
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- cidadania para inclusão social; 
- construção civil como fundamento básico de uma edificação íntegra;  
- compreensão do meio ambiente como sistema integrado. 
As atividades se articulavam entre teoria e prática através de visitas técnicas, aulas 

teóricas e práticas no canteiro. A prática foi dividida em módulos: 
- Módulo I: Alvenaria Estrutural;  
- Módulo II: Acabamento e Instalações. 
Articulada com as demais atividades do EI, a EFMO proporcionou a circulação dos 

diversos tipos de saberes, presentes no coletivo constituído pelo curso, a partir de demandas 
usuais dos trabalhadores da construção civil.  

A reflexão do trabalho cotidiano “É pensando criticamente a prática de ontem que se 
pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 18), somado a chegada no poder de 
partidos de direita, no início do século atual, levou ao EI atualizar os princípios de assessoria 
técnica direta, diante do avanço de políticas neoliberais por um lado, e da reduzida capacidade 
das políticas sociais de governos progressistas ampliarem a atuação política dos movimentos 
populares. Assim, os princípios de formação da EFMO foram atualizados no PROSA: 

- Alteridade para reconhecimento de outros modos de construir, habitar e existir na 
cidade; 

- Autonomia da produção do espaço, construída a partir do atrito entre conhecimento 
técnico e saber popular; 

- Integração sistêmica do meio ambiente, que não separa homem-natureza. 
Nessa ocasião, a fim de oportunizar uma circularidade de saberes na experiência 

técnico-autoprodutor, deu-se início ao novo projeto de extensão PROSA: Escola de Formação 
de Autoprodutores em Processos Socioambientais, objetivando identificar as demandas dos 
moradores das comunidades autoprodutoras da região metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), e assim, ofertar as práticas necessárias à formação autônoma e democrática dos 
diferentes sujeitos envolvidos no PROSA (professores, alunos, moradores, apoiadores, 
funcionários etc), de modo a respeitar os saberes construídos na prática coletiva.  

Sendo também vinculado ao Canteiro de Obras - visto seu espaço de caráter 
pedagógico valoroso para a difusão da experimentação como estratégia central de ensino e 
aprendizagem -, o projeto foi inaugurado no primeiro semestre de 2018. O início das atividades 
foi marcado por encontros sediados no próprio campus, visando trazer o trabalhador para o 
ambiente universitário, aproximando diferentes grupos sociais, a partir da prática.  

A divulgação foi feita por meio de publicações no Facebook e cartazes impressos 
distribuídos nas regiões foco de assessoria técnica do Escritório de Integração. No 1º 
Encontro de autoprodutores, onde participaram as comunidades de Vila Novo Ouro Preto, 
Raposos e Ribeirão das Neves, ocorreu um debate entre os técnicos e autoprodutores a 
respeito de coletividade, modo de vida nas ocupações e controvérsias frente à produção do 
espaço, sob a perspectiva da experiência dos participantes. Nessa circunstância foram 
identificadas as demandas iniciais - percepção imprescindível para a assessoria, pois revela 
o contexto da produção do espaço em que a comunidade está inserida naquele momento - 
para que então fossem definidas, colaborativamente com os moradores, as oficinas 
organizadas em módulos de aprendizagem e ação, necessárias para continuidade do projeto. 
Neste encontro foi possível identificar as dificuldades dos moradores acerca da compreensão 
dos conceitos ditos pelos técnicos, como autogestão, autoconstrução e autoprodução do 
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espaço. O que nos levou futuramente a produzir um material didático-pedagógico que nos 
servissem para problematização desses termos (ver figura 1). 

Nesse encontro, a constatação de que havia mais técnicos do que autoprodutores, fez 
com que fosse solicitado aos presentes que levassem mais autoprodutores ao curso, de modo 
que fossem assessorados pelos técnicos. Nos próximos encontros, essa expectativa não 
ocorreu, muitos técnicos não voltaram e o grupos se reduziu, permanecendo algumas 
lideranças de movimentos populares.  

A fim de evitar que os processos de assessoria técnica fossem conduzidos pelas 
lideranças, sem o engajamento dos moradores, o EI propôs, para o próximo encontro, uma 
oficina de levantamento colaborativo de demandas.  

No 2º Encontro de autoprodutores: Oficina de construção de estratégias para 
levantamento de demandas na comunidade (figura 2) foi realizada uma avaliação de como o 
projeto PROSA poderia contribuir em cada território e, a partir daí, foi identificada a 
necessidade de ir à campo para reconhecimento dos territórios.  

Em maio de 2018, o projeto teve seu primeiro contato com um dos territórios, na 
comunidade de Vila Nova Ouro Preto, localizada próximo ao bairro Ouro Preto, na região da 
Lagoa da Pampulha. Em junho do mesmo ano foi realizada a visita aos prédios do Residencial 
Mirante da Serra (Programa Minha Casa Minha Vida), em Raposos-MG, para debate com os 
moradores e as catadoras da ASCAR (Associação dos Catadores de Material Reciclável de 
Raposos), com o intuito de apoiar as lideranças nos processos de mobilização dos moradores 
a respeito da gestão dos resíduos sólidos. Acompanhada pelos moradores, a equipe 
conheceu o condomínio, os apartamentos e o modo como os moradores lidam com os 
resíduos.] Acompanhado pelas catadoras, a equipe visitou também o Parque das Águas, que 
possibilitou compreender a importância afetiva do parque para os moradores de Raposos.  

No “3º Encontro de autoprodutores - O que fizemos até aqui?” os autoprodutores se 
ausentaram em virtude das dificuldades de deslocamento até a universidade e então, os 
técnicos utilizaram do encontro para oportunizar um debate em relação à assessoria técnica 
que estava sendo prestada e qual seria a função da universidade diante dos desafios 
encontrados.  

Alicerçado na teoria de Paulo Freire acerca da interdependência entre prática e 
reflexão crítica incorporada ao processo ensino-aprendizagem, ao longo da análise do 
andamento do projeto surgiu a necessidade de ampliar o debate. Ficou claro a necessidade 
de superar os desafios da assessoria técnica direta, de modo a permanecer no tempo e no 
espaço, o aprendizado de todos os sujeitos que participam do processo. O aprendizado do 
coletivo depende do tempo de permanência dos trabalhos nos territórios. Faz-se necessário, 
portanto, garantir o deslocamento do grupo envolvido com as atividades. Além disso, a 
assessoria técnica não é uma prestação de serviços a comunidades carentes, que não podem 
contratar arquitetos. Trata-se de formação de professores, alunos e autoprodutores sobre a 
produção social do espaço. Os processos de desalienação são possíveis a partir das 
problematizações postas pela assessoria técnica. O material didático-pedagógico produzido 
expressam essas questões, sem a pretensão de respondê-las.  

O EI, na busca de uma circularidade de saberes entre técnico-autoprodutor, utiliza de 
ferramentas de formação para articular a linguagem técnica e o conhecimento adquirido pela 
experiências dos moradores. De acordo com as demandas apresentadas pela comunidade é 
definido o material didático-pedagógico a ser utilizado, e este será a ferramenta para a 
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assessoria, podendo ser utilizados: maquetes, mapas, recursos de imagem e vídeo, entre 
outros (figura 3).  

Ainda na primeira fase do projeto PROSA, mais especificamente no segundo semestre 
de 2018, iniciou-se a produção de material didático-formativo, o zine. Esse formato (figura 4), 
como meio de comunicação independente, possibilitou uma adaptação à necessidade de 
divulgação das questões e ações do projeto, assim como partilhar conhecimentos sobre 
temas relacionadas a produção do espaço e tecnologias de urbanização sustentável.  

A produção desse material requisitou fases de estudo, verificação e adaptação da 
linguagem, de modo a alcançar um nível intermédio entre termos acadêmicos e populares, a 
partir da escuta e respeito dos saberes dos moradores. Tendo em vista que ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção 
(FREIRE, 1996), o zine teve o propósito de debater os conceitos relevantes (autoprodução, 
tecnologias de urbanização sustentável) a partir de imagens do espaço autoproduzido pelas 
comunidades assessoradas.  

A luta pela consolidação dos territórios é definida por três momentos chave que exigem 
uma adequação da linguagem, sendo eles: 

 - Legitimação técnica;  
- Consolidação do território  
- Resgate da memória.  
O primeiro momento requer uma linguagem técnica, pois é marcada pelo contexto de 

urgência pela “legitimação”. Já para o momento de consolidação do território é essencial o 
corpo no espaço em ações e mutirões, através dos quais a produção do espaço se dá 
cotidianamente. E por fim, há uma desmobilização das ações, momento este em que as ações 
se tornam mais individuais no território, reconhecido pela própria coordenação da 
comunidade, que requer então um resgate da memória. Nessa ocasião é necessário recorrer 
a ferramentas visuais como vídeos e fotografias de outros momentos da comunidade, como 
mutirões e atividades, visando reavivar a memória coletiva e fortalecer a valorização da luta e 
da autoprodução. 

Devido ao contexto político de regularização fundiária da região Izidora, as lideranças 
iniciaram uma discussão sobre o processo de urbanização. Portanto em 2019, por meio do 
projeto de continuação do PROSA, foram realizadas várias atividades nos territórios 
assessorados, atuando em campo por meio de caminhadas e reuniões. Foram efetuados 
levantamentos que resultaram em um grande banco de dados que possibilitaram a elaboração 
de materiais como maquetes e mapas.  

Nas ocupações Helena Greco e Esperança foi utilizada a metodologia do 
Levantamento Sócio Espacial (LSE), método participativo utilizado para realização de 
levantamentos técnicos, seguido de uma discussão acerca dos produtos gerados. A entrega 
do material aos moradores e discussão sobre o produto é uma etapa imprescindível para 
avaliação da necessidade de adequação da linguagem utilizada, de modo a otimizar o diálogo 
e compreensão. O debate é incentivado mediante plantas técnicas, fotos referentes ao 
território e a comunidade.  

Em visita à ocupação Helena Greco, onde foi realizado um encontro com os moradores 
para discussão sobre a gestão de águas cinzas, um mapa de grande formato foi de suma 
importância para incentivo e desenvolvimento da discussão (figura 5).  
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O projeto, que se encontra em seu segundo ano de atuação2, atualmente segue 
assessorando comunidades da RMBH, como Raposos, a ocupação Tomás Balduíno e a 
região Izidora, que engloba as ocupações Helena Greco, Esperança, Vitória e Rosa Leão. 
Permanece o objetivo de compreender os processos sócio-ambientais da produção do 
espaço, e a ampliação das discussões em torno dos temas de autogestão e urbanização 
geossuportada. Em resposta aos desafios da promoção de processos socioambientalmente 
sustentáveis de urbanização, esse trabalho busca refletir o espaço urbano como produto 
social, e para tanto, deve ser realizado interdisciplinarmente.  

Conclusão 

As “novas” formas de viver descritas ao longo do presente trabalho efetivamente 
devem ser interpretadas como uma nova forma de ver, novas formas de prestar assessoria 
técnica que levem em consideração os conflitos urbanos, a possibilidade de produção de uma 
cidade mais justa e a incorporação dos saberes populares. O Escritório de Integração labora 
visando viabilizar e estimular a autonomia e apropriação dos moradores e autoprodutores 
através do reconhecimento dos territórios autoproduzidos e suas potencialidades 

É possível depreender a relevância dos registros não somente para a academia - com 
a função de investigação e experimentação -, mas principalmente para a comunidade 
autoprodutora e a atuação do assessor junto ao morador em campo. A reflexão crítica sobre 
a prática, sustentada na teoria educativo-crítica de Paulo Freire, foi imprescindível para 
transpor as barreiras ao longo do processo de transformação e adaptação pelo qual o PROSA 
transitou. 

É possível observar que o projeto possui como diferencial a entrega dos produtos e 
debate sobre eles junto aos moradores, possibilitando a percepção do que está sendo 
compreendido (e o que não está), oportunizando a otimização dos métodos e linguagem 
utilizados, sendo esses ferramentas de suma importância para a efetivação do diálogo e da 
circularidade de saberes, como foi observado nos levantamentos sócio-espaciais efetuados 
ao longo do projeto. O respeito aos saberes e à autonomia dos indivíduos como sujeitos 
políticos, usuário e produtores do espaço, reforça o poder de atuação nos processos de 
decisão sobre o território, a partir do seu conhecimento e práticas adquiridas pela experiência. 

Estabelecer a relação técnico/morador é um dos desafios de atuação em alguns 
territórios, marcados pelo conflito com o poder público. A assessoria técnica direta é dinâmica, 
e enfrenta ao longo do processo diversos momentos em que a barreira da linguagem deve 
ser superada: (a) relação dos técnicos com as lideranças; (b) relação dos técnicos com os 
moradores; e (c) demanda e requalificação da demanda. Além disso, deve-se considerar o 
papel da universidade, que encontra no campo da cidade real um campo para experimentação 
e aplicação de conhecimentos construídos. 

Por vezes, a dimensão política dos conflitos sócio-espaciais presentes no território irão 
revelar qual posicionamento político iremos tomar dentro do campo da arquitetura e 
urbanismo. Ao fim, os processos de assessoria técnica direta estarão contribuído na luta pelo 
direito à cidade. Ao evidenciar esses territórios autocontruídos e autogeridos como espaços 

                                                
2 Fomentado pela Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas (Edital PROEX-2018/1396). 
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potenciais para se pensar uma nova forma de construir cidades, estamos trazendo luz para a 
necessidade de se reconhecer outras formas de viver. 

Referências Bibliográficas  

CADERNOS DE ARQUITETURA E URBANISMO: Volume especial: Escritório de Integração. 
Belo Horizonte: Puc Minas, v. 19, n. 24, 2012.  Disponível em: 
<http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/issue/view/385>. Acesso em: 19 ago. 
2019.  

CARVALHO, Edézio Teixeira de. Geologia urbana para todos: uma visão de Belo Horizonte. Belo 
Horizonte: 1999 

BITTENCOURT, Eduardo Moutinho Ramalho; ROCHA, Caroline Cristiane. Assessoria técnica em 
assentamentos autoproduzidos como estratégia de estudo de urbanização não consolidada: a 
dinâmica dos sistemas de mesoestrutura. Conecte-se! Revista Interdisciplinar de Extensão , v. 1, p. 
95-109, 2017. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo. 
Editora Paz e. Terra, 1996.– (Coleção Leitura). Disponível em: 
<http://forumeja.org.br/files/Autonomia.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2019.  

SILVA, Margarete. Autoprodução e produção heterônoma do espaço. In:______. Água em meio 
urbano, favelas nas cabeceiras. 2013. Tese (Doutorado). Núcleo de Pós-graduação em Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.   

ZERLOTINI DA SILVA, Viviane; REIS, Sílvia do Rosário Delgado dos. PROSA: Escola de Formação 
de Autoprodutores em Processos Sócio-Ambientais. Belo Horizonte: Seminário de Mostra de 
Extensão, 2019 

ZERLOTINI DA SILVA, Viviane; ROCHA, Caroline Cristiane. Levantamento sócio-espacial: para 
compreender a autoprodução do espaço. Salvador: V Enanparq, 2018.  

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Curso de Formação de Mão de Obra. 

 
Fonte: Acervo do Escritório de Integração, 2019. 

 
 
 
 



767

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 

potenciais para se pensar uma nova forma de construir cidades, estamos trazendo luz para a 
necessidade de se reconhecer outras formas de viver. 

Referências Bibliográficas  

CADERNOS DE ARQUITETURA E URBANISMO: Volume especial: Escritório de Integração. 
Belo Horizonte: Puc Minas, v. 19, n. 24, 2012.  Disponível em: 
<http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/issue/view/385>. Acesso em: 19 ago. 
2019.  

CARVALHO, Edézio Teixeira de. Geologia urbana para todos: uma visão de Belo Horizonte. Belo 
Horizonte: 1999 

BITTENCOURT, Eduardo Moutinho Ramalho; ROCHA, Caroline Cristiane. Assessoria técnica em 
assentamentos autoproduzidos como estratégia de estudo de urbanização não consolidada: a 
dinâmica dos sistemas de mesoestrutura. Conecte-se! Revista Interdisciplinar de Extensão , v. 1, p. 
95-109, 2017. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo. 
Editora Paz e. Terra, 1996.– (Coleção Leitura). Disponível em: 
<http://forumeja.org.br/files/Autonomia.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2019.  

SILVA, Margarete. Autoprodução e produção heterônoma do espaço. In:______. Água em meio 
urbano, favelas nas cabeceiras. 2013. Tese (Doutorado). Núcleo de Pós-graduação em Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.   

ZERLOTINI DA SILVA, Viviane; REIS, Sílvia do Rosário Delgado dos. PROSA: Escola de Formação 
de Autoprodutores em Processos Sócio-Ambientais. Belo Horizonte: Seminário de Mostra de 
Extensão, 2019 

ZERLOTINI DA SILVA, Viviane; ROCHA, Caroline Cristiane. Levantamento sócio-espacial: para 
compreender a autoprodução do espaço. Salvador: V Enanparq, 2018.  

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Curso de Formação de Mão de Obra. 

 
Fonte: Acervo do Escritório de Integração, 2019. 

 
 
 
 

 
 

XXV ENCONTRO 
RECIFE | BRASIL 

 

Figura 2: II Encontro de Autoprodutores. 

 
Fonte: Acervo do Escritório de Integração, 2018. 

 
Figura 3: Diagrama: ferramentas utilizadas pelo escritório 

 
Fonte: Escritório de Integração, 2019. 
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Figura 4: Zine sobre autoprodução produzido pelo Escritório de Integração. 

 
Fonte: Escritório de Integração, 2018. 

 
Figura 4: Atividade na Ocupação Helena Greco com suporte de materiais pedagógicos: mapas. 

 
Fonte: Escritório de Integração, 2019. 
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Eixo D: O reconhecimento, análise e debate em torno de conflitos urbanos e novas formas de viver. 

Resumen: La ciudad de Recife se encuentraactualmenteenproceso de revisión de suPlan Maestro 
(PM). Este Plan se está revisando como parte delPlan de Planificación Territorial, cuyo objetivo es 
revisar, actualizar o regular los diplomas legales y los instrumentos de planificación urbana de laciudad. 
El texto de laley (PL 28/2018) está siendoanalizado por elAyuntamiento y está enproceso de 
convertirseenlaley que coordinarálaproduccióndelespacio urbano de Recife. En este ámbito político, es 
inherentela presencia de conflictos entre diferentes agendas fundadas por actores y agentes que 
tienenlaintención de rastrear las formas en que se desarrollará Recife, cada uno desde sus 
propiosintereses y suinterpretación de cómo se debe ordenar laciudad.De lossegmentos más 
destacados enlosconflictos relacionados conelderecho a laciudad, losmovimientossociales se 
caracterizan por supluralidad y fuerte presencia enlos momentos de participación popular promovidos 
por lasinstitucionesmunicipales. Entre ellos, losmiembros de PREZEIS - Plan de Regularización de 
Áreas de InterésSocial - protagonizanel debate acerca del PM por suhistoria de luchas y logros 
enrelaciónconelacceso a latierra y losderechossociales. Establecido durante losañosochenta y noventa, 
PREZEIS permitióelreconocimiento de asentamientos populares consolidados como ZEIS. 
Conlarevisiónen curso de laPM, se abre una oportunidad para cuestionarlosderechos adquiridos y 
reforzarlasurgencias de lapoblación más necesitada de laciudad. Conrespecto a laparticipación popular 
delproceso, está claro que una minoría de lapoblaciónpuedeapropiarsedel debate y participar más 
activamenteenla toma de decisiones sobre laproduccióndelespacio urbano. Aún bajo análisis, el PM de 
Recife demuestra que no puede escapar de un modelo de desarrollo urbano hegemónico que no puede 
absorber las demandas sociales, a pesar de que el discurso defendido por el poder público es de 
participación democrática real. Esta posición se resiste siguiendolasrecomendacionesdelMinisterio 
Público de Pernambuco para lacancelación y reanudacióndelproceso, debido a quejas sobre 
lalegitimidaddelproceso participativo. La ciudad no aceptóningunarecomendación. Esta breve 
narraciónmuestracuáncompleja es esta dinámica urbana y cuán urgente es estudiarla.Este artículo es 
el resultado de reflexiones promovidas por laparticipación de investigadoras enla disciplina ofrecidaenel 
programa de posgradoendesarrollo urbano ofrecido por laComunidadInterdisciplinaria de Acción, 
Investigación y Aprendizaje (CIAPA). 

Palabras clave: PlanDirector, Plan Maestro de Recife, Planificación Participativa, Prezeis, CIAPA 
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Resumo: A cidade do Recife passa, atualmente, pelo processo de revisão do seu Plano Diretor (PD). 
A revisão deste Plano está sendo feita no âmbito do Plano de Ordenamento Territorial, que objetiva 
revisar, atualizar e/ou regulamentar os diplomas legais e instrumentos urbanísticos da cidade. O texto 
da lei (PL 28/2018) encontra-se sob análise da Câmara dos Vereadores e está em vias de se tornar a 
lei que coordenará a produção do espaço urbano recifense. Nessa arena política, é inerente a presença 
de conflitos entre diferentes agendas fundamentadas por atores e agentes que têm a intenção de traçar 
os caminhos por onde Recife se desenvolverá, cada um a partir dos seus interesses e da sua 
interpretação de como a cidade deve ser ordenada. Dos segmentos com maior destaque nos conflitos 
que concernem ao direito à cidade, os movimentos sociais se caracterizam pela sua pluralidade e pela 
forte presença nos momentos de participação popular promovidos pelas instituições municipais. Dentre 
eles, os integrantes do PREZEIS - Plano de Regularização das Áreas de Interesse Social - 
protagonizam o debate pelo seu histórico de lutas e conquistas em relação ao acesso à terra e direitos 
sociais, sendo o movimento popular com maior destaque no atual processo de revisão do PD. Instituído 
durante os anos oitenta e noventa, o PREZEIS possibilitou o reconhecimento de assentamentos 
populares consolidados como Zonas de Interesse Social - ZEIS. Com a revisão do PD em curso, abre-
se uma oportunidade para questionar os direitos adquiridos e reforçar as urgências da população mais 
carente da cidade. No tocante à participação popular do processo, percebe-se que uma minoria da 
população consegue se apropriar do debate e participar mais ativamente das tomadas de decisão 
acerca da produção do espaço urbano. Ainda sob análise, o PD do Recife, demonstra não conseguir 
escapar de um modelo de desenvolvimento urbano hegemônico que falha em absorver as demandas 
sociais, ainda que o discurso defendido pelo poder público seja o de uma real participação democrática. 
Esse posicionamento encontra resistência na sequência de recomendações do Ministério Público de 
Pernambuco para o cancelamento e recomeço do processo, devido às denúncias quanto à legitimidade 
do processo participativo. Nenhuma recomendação foi acatada pela Prefeitura. Essa breve narrativa 
mostra o quão complexa é essa dinâmica urbana e o quão urgente é estudá-la. Esse artigo é resultado 
das reflexões promovidas a partir da participação das pesquisadoras na disciplina ofertada no programa 
de pós-graduação em desenvolvimento urbano ofertada pela Comunidade Interdisciplinar de Ação, 
Pesquisa e Aprendizagem (CIAPA). 

Palavras-Chave: Prezeis, Plano Diretor, Plano Diretor do Recife, Planejamento participativo, CIAPA 

 

Abstract: Recife is currently undergoing the revision of its Master Plan (MP). The Plan is being revised 
as part of the “Land Use Planning” Plan, which aims to revise, update and / or regulate the legal diplomas 
and urban planning instruments of the city. The lawprojet (PL 28/2018) is under analysis by the City 
Council and is in the process of becoming what will coordinate the production of Recife's urban space. 
In this political arena, it is inherent the presence of conflicts between different agendas founded by 
actors and agents who intend to trace the ways in which Recife will develop, each from their own 
interests and their interpretation of how the city should be ordered. One ff the most prominent segments 
in conflicts concerning the right to the city, social movements are characterized by their plurality and 
strong presence in the moments of popular participation promoted by municipal institutions. Among 
them, the members of PREZEIS - Regularization Plan of Areas with Social Interest –are protagonists in 
the debate about MP for its history of struggles and achievements in relation to access to land and social 
rights. Established during the eighties and nineties, PREZEIS enabled the recognition of consolidated 
popular settlements such as ZEIS. With the ongoing revision of the MP, an opportunity opens up to 
question the acquired rights and reinforce the urgencies of the city's neediest population. Regarding the 
popular participation of the process, it is clear that a minority of the population can appropriate the 
debate and participate more actively in decision-making about production of urban space. Still under 
analysis, the Recife MP demonstrates that it cannot escape from a hegemonic urban development 
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model that fails to absorb social demands, even though the discourse defended by the City Hall is one 
of real democratic participation. This position finds resistance on the recommendations of the Public 
Prosecution Service of Pernambuco for the cancellation and restarting of the process, due to complains 
about the legitimacy of the participatory process. No recommendations were accepted by the City Hall. 
This brief narrative shows how complex this urban dynamic is and how urgent it is to study it.This article 
is the result of reflections promoted from the participation of researchers in the discipline offered in the 
postgraduate program in urban development offered by the Interdisciplinary Community of Action, 
Research and Learning (CIAPA). 
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1. RECIFE: UMA CIDADE DE CONFLITOS E DESIGUALDADES 

Recife é uma cidade onde parte expressiva de sua população sempre viveu em uma 
condição de subcidadania e de precariedade-vulnerabilidade ambiental e urbanística-
fundiária. (MORAES, 2019). A histórica apropriação das elites latifundiárias locais, desde o 
início da urbanização, possibilitou uma ocupação espacial heterogênea que, atrelada às 
condições de desigualdade, levou à apropriação dos espaços disponíveis por ocupações que 
consolidaram a população pobre em áreas de favelas inseridas no tecido urbano da cidade.  

Ao longo do tempo, a grande propriedade fundiária açucareira tradicional foi se 
associando com a propriedade fundiária capitalista, industrial e financeira, formando o que 
hoje se configura como modo dominante da produção do espaço urbano e a causa principal 
dos conflitos urbanos na cidade do Recife. Esses conflitos sociais possuem forte configuração 
classista: de um lado a burguesia fundiária em suas diferentes frações e do outro lado as 
classes populares. Descentrado entre elas, ou no interior de cada uma delas, um Estado 
heterogêneo e contraditório na busca de uma lógica própria de aspiração transclassista. 
(LEAL, 2003, p.290). 

Em 2014, 53% dos recifenses vivem em assentamentos informais de acordo com o 
Atlas de Infraestruturas das Comunidades de Interesse Social, elaborado pela Autarquia de 
Saneamento do Recife (Sanear) – Prefeitura da Cidade do Recife. Nesse contexto, com o 
objetivo de melhorar a inserção urbana das camadas sociais populares, foram aperfeiçoados 
diversos mecanismos e instrumentos urbanos para promover avanços na busca por uma 
cidade mais justa. No entanto, ao mesmo tempo, o crescimento do neoliberalismo, juntamente 
com a intensa financeirização e mercantilização dos espaços urbanos têm acentuado 
desigualdades socioespaciais, agravando as condições de vida das pessoas mais 
vulneráveis. 

Assim, a presença de movimentos descentralizadores e participativos resultado de 
reivindicações de camadas populares pela conquista de espaço em processos onde poderes 
hegemônicos imperam, pode ser atribuída à formação da cidade do Recife. Os integrantes 
desses movimentos buscam conquistar além da sobrevivência digna em meio urbano, o 
direito à cidade, a vivência real do espaço urbano de forma justa e igualitária. 

2. OS DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO 

Segundo Lefebvre (2001), o direito à cidade é o direito à vida urbana; considerando o 
direito à participação e o direito à apropriação pelo uso. Dessa forma, o direito à cidade exige 
uma transformação do processo de urbanização, sendo necessário compreender as 
demandas e dinâmicas dos diversos atores presentes no espaço urbano. No entanto, a prática 
desse direito não acontece de modo satisfatório no Recife. A população menos favorecida ao 
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longo da história demostra ter dificuldades em se apropriar dos espaços e participar dos 
momentos de decisão com as mesmas condições que outros grupos sociais, revelando a 
desigualdade de oportunidades em relação aos espaços participativos de tomada de decisão 
na cidade. 

Para Villaça (2005), a participação popular é o conjunto de pressões que a população 
exerce sobre o poder político, por ocasião da tomada de importantes decisões de interesse 
coletivo. Essa participação diz respeito à criação de espaços públicos que envolvam a 
sociedade e o Estado (LEAL, 2003). Segundo Bordenave (1994), a participação social 
corresponde a uma visão abrangente e crítica acerca da sociedade, dos processos que a 
constituem e modificam de forma dinâmica, da estrutura de poder e dos sistemas de 
interesses. Aponta ainda que a própria luta por participação se constitui como processos 
participatórios internos dos integrantes de cada organização, ao construir estratégias e 
agendas comuns para influenciar os processos decisórios em outras esferas. Nesse sentido, 
entende-se que os movimentos sociais presentes no Recife, que lutam pelo direito à cidade e 
pelo direito à apropriação igualitária do espaço urbano, à medida que se organizam 
internamente, se fortalecem para travar lutas externas em momentos de tomadas de decisão. 

Por outro lado, percebe-se que para uma participação popular realmente efetiva na 
cidade, existem diversos desafios. É importante compreender as fortes relações sociais e de 
poder que estão estabelecidas historicamente no Recife, influenciando no papel que os atores 
exercem na produção e planejamento do espaço urbano.  As desigualdades e a luta por 
sobrevivência da população desfavorecida que configura um contexto de subcidadania e de 
fragmentação social, constitui uma realidade necessária de ser levada em conta ao analisar 
a participação das diferentes camadas em espaços de tomada de decisão.  Os diferentes 
grupos de atores sociais que compõem a sociedade recifense partem de experiências e 
condições de vida bastante distintas, possuindo oportunidades e níveis de conhecimento 
diferentes acerca de assuntos relacionados à produção do espaço urbano. Com isso, 
entende-se que as experiências que promovem a participação popular, principalmente as 
experiências de caráter institucional, têm sido intensivamente utilizadas como mediadoras e 
muitas vezes dissimuladoras das desigualdades, diferenças e conflitos. Cada vez mais os 
espaços de participação institucional perdem espaço para modelos de governança corporativa 
que tem a participação como instrumento da gestão operacional, restringindo a dimensão e 
potencial político. 

É contra essa lógica que alguns movimentos sociais e entidades recifenses vêm 
lutando cotidianamente. Seguem a ideia de Harvey (2014) que afirma que todos que têm seu 
trabalho envolvido em produzir e reproduzir, a cidade tem um direito coletivo sobre o que 
produzem, e além disso, o direito de decidir que tipo de urbanismo deve ser produzido. Dentro 
desse contexto se destaca o Prezeis - Plano de Regularização das Áreas de Interesse Social. 

3. PREZEIS: BREVE HISTÓRICO E POTENCIALIDADES 

Objeto de reivindicações dos integrantes do PREZEIS e motivo de criação do Plano, 
as ZEIS - Zona Especial de Interesse Social - do Recife se tornaram referência no país, sendo 
adotadas em diversos municípios com variações nas denominações e nos tipos de 
assentamentos. As ZEIS foram disseminadas em um contexto histórico de resgate das 
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discussões sobre a Reforma Urbana, recuperando o debate sobre desigualdades 
socioespaciais. 

Em meio a intensas reivindicações acerca das péssimas condições de habitabilidade 
nas áreas populares na cidade do Recife, novos mecanismos foram implantados por parte do 
poder público com o objetivo de alterar as condições legais e melhorar a situação social 
nessas áreas. Foi nesse contexto que, nos anos 1980, período de intensos debates no país 
em relação aos direitos à moradia e à cidade, foi instituído o PREZEIS. 

O PREZEIS foi criado em 1987, elaborado por setores do movimento popular e pela 
Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife como forma de regulamentar 
a Lei de Uso e Ocupação do Solo no Recife. Tido como referência para a urbanização de 
favelas, o PREZEIS provocou um redirecionamento das políticas públicas de desenvolvimento 
urbano e habitacional no país, inspirando diversos municípios brasileiros em suas políticas 
públicas. Essa experiência pioneira aprovou em 1987 a criação de 27 ZEIS, na Região 
Metropolitana do Recife, com objetivo de garantir o direito à moradia, promover a 
regularização jurídica da terra, protegê-la contra a especulação imobiliária e garantir que os 
assentamentos habitacionais populares tivessem acesso à terra e a urbanização.  

Segundo Moraes (2019), o Prezeis é um sistema-programa que combina um conjunto 
de mecanismos para regular, urbanizar e regularizar as ZEIS a uma estrutura de planejamento 
e gestão participativos. Essa estrutura é composta por representantes das comunidades, da 
esfera pública, de ONGs e de entidades populares-comunitárias. No processo de estruturação 
do Plano, dois marcos legais importantes, a Lei Orgânica do Recife (1990) e o Plano Diretor 
de Desenvolvimento da Cidade do Recife (1991), reconheceram as ZEIS e o PREZEIS. 

A criação do Fórum do PREZEIS em 1988 pelo Decreto Municipal nº 14.539/1988 
pretendia a constituição de uma arena institucional de articulação dos segmentos que 
integram o PREZEIS para discussão e deliberação sobre as questões referentes ao conjunto 
das ZEIS em relação à cidade (MIRANDA; MORAES, 2007). Existente até hoje, o Fórum se 
constitui como um local de debate, aprendizagem, organização e luta dos moradores. 

Vale ressaltar que atualmente o PREZEIS possui grande relevância pela determinação 
em promover a permanência da população em suas moradias, resistindo no território da 
cidade, muitas vezes cobiçado pelo mercado imobiliário. Entende-se que o grande avanço do 
Prezeis foi o de integrar assentamentos populares ao conjunto da cidade, estabelecendo 
regras específicas para regularização dessas áreas, respeitando as suas características 
socioeconômicas e espaciais.  

Entretanto, mesmo com o pioneirismo e a força institucional das ZEIS e do PREZEIS, 
ainda percebe-se certa insuficiência considerando o crescente poder da financeirização e da 
mercantilização espacial no contexto político atual. Apesar de compreender a importância do 
papel das ZEIS e dos seus integrantes em conter a pressão que os agentes imobiliários 
exercem sobre o território, setores que defendem esses movimentos pressionam 
cotidianamente o Executivo e o Legislativo na busca por modificar e flexibilizar os parâmetros 
urbanísticos com o objetivo de viabilizar seus empreendimentos, sob o argumento de que o 
instrumento é um empecilho para o desenvolvimento e modernização da cidade e para a 
melhoria da qualidade de vida de seus moradores.  

Essa pressão que o mercado exerce sobre o Executivo e o Legislativo pode se 
configurar em diversas formas. Uma delas é a participação em arenas políticas de tomadas 
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de decisão acerca da produção e planejamento urbano, espaços políticos que são permeados 
por um complexo jogo de interesses muitas vezes injusto e desigual. 

4. O PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO RECIFE 2018-2019 

O Plano Diretor é um instrumento do planejamento urbano que tem como principal 
objetivo orientar o desenvolvimento do território de determinado município. Dessa forma, ele 
não se limita apenas a aspectos arquitetônicos-urbanísticos, mas extrapola esse campo ao 
delinear diretrizes que preveem melhores condições de vida para a população, como a 
dinamização econômica da cidade, o manejo adequado de seus recursos naturais, a 
valorização da cultura local, entre outros. Tais aspectos estão atrelados a ideia de 
desenvolvimento urbano quando situadas em um contexto citadino, trazendo assim questões 
complexas a serem trabalhadas por meio de estratégias, metas, parâmetros pensados a fim 
de organizar a apropriação e os usos da cidade, assim como seu crescimento. 

Previsto na Constituição Federal de 1988, o Plano Diretor é entendido como “o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.” (BRASIL, 1988. 
Art. 182, § 1º). Sua elaboração e aplicação foi reforçada pela obrigatoriedade estipulada no 
Estatuto da Cidade (Lei nº 10.527 de 2001), o que contribuiu para a difusão do instrumento 
nas cidades brasileiras com mais de 20.000 habitantes. O Estatuto também orienta que o 
Plano seja revisto a cada dez anos e o não cumprimento dessa orientação pode acarretar em 
punições para os governos dos municípios, como a cassação do mandato do prefeito.   

O processo de construção do Plano se faz, por princípio, de forma participativa. Esse 
fator é essencial para direcionar a ação dos agentes responsáveis pelo ordenamento territorial 
no sentido de considerar a diversidade de demandas de diferentes setores e classes da 
sociedade. Como abordado anteriormente, a participação popular é um desafio em espaços 
de tomadas de decisões, em especial pelo grande conflito de interesses existentes entre 
esses atores. Somado a isso, Lacerda et al. (2005) aponta como desafio maior a combinação 
das dimensões técnica e política, considerando que muitas vezes a relação entre a 
fundamentação técnica baseada na análise de informações pertinentes ao crescimento 
urbano não encontra, necessariamente, os desejos desses atores, o que gera conflitos a 
serem administrados pelas instituições responsáveis por sua elaboração, controle, aplicação 
e monitoramento.   

O Plano Diretor deve pensar a cidade no contexto de suas dificuldades emergenciais 
e projetar uma dinâmica de desenvolvimento que modifique as condições atuais (LEAL, 2003). 
No contexto brasileiro, essas condições traduzem, mesmo com melhorias pontuais em 
algumas cidades, as desigualdades do território que são representadas, principalmente, por 
falhas na infraestrutura urbana, o que rebate nas dificuldades de acesso a trabalho e lazer 
pela população mais pobre, nos desastres como enchentes, na multiplicação de 
assentamentos informais, entre outros impactos negativos.   

Ao mesmo tempo em que o Plano busca prevenir os cidadãos de tais impactos, no 
momento de conciliar as agendas dos atores, vê-se ainda que a pressão exercida por agentes 
do mercado e seus apoiadores é forte e contínua, dificultando a adoção de um modelo de 
desenvolvimento direcionado a redução das desigualdades. A introdução de uma agenda 
neoliberal no campo de discussão das legislações urbanísticas demonstra a pressão para que 
as intenções com teor “democrático-popular” não sejam efetivadas e se voltem a outro viés 
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de ordenamento, com foco na competição global de cidades, seguindo um comportamento 
empresarial de desenvolvimento (ROLNIK, 2012). 

Desde o início da formulação dos Planos Diretores no Brasil, muitas fragilidades são 
levantadas por analistas que visam saber em que medida as cidades incorporam seus Planos. 
A efetivação das propostas e da regulamentação das normas elaboradas é uma das principais 
lacunas a serem trabalhadas pelas gestões municipais (SANTOS JUNIOR; MONTANDON, 
2011). Percebe-se que por mais que as diretrizes tenham um caráter democrático-
participativo, que chamem atenção para a construção de uma “cidade para todos”, os 
parâmetros estabelecidos não necessariamente seguem esse ideal. Além disso, existem 
irregularidades no monitoramento e fiscalização do cumprimento das normas e isso fragiliza 
ainda mais a pertinência e eficácia do Plano.  

Tal situação pode ser vista no caso do Recife, no momento em que instrumentos 
urbanísticos (Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC, Transferência do Direito de 
Construir – TDC, Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória – PEUC, Imposto 
Predial Territorial Urbano Progressivo – IPTU-P) que contribuiriam para uma distribuição mais 
justa dos usos e da ocupação do solo e de propriedades, propostos há mais de dez anos, 
ainda não foram efetivados. 

O Plano Diretor em vigor na cidade foi estabelecido em 2008 e apontou a necessidade 
da participação para a eficiência da gestão democrática da cidade e o melhor atendimento às 
demandas da coletividade. Entretanto, a prática se apresenta distinta da legislação em 
diversas medidas. Contrariando as leis, espaços que deveriam contar com a participação 
popular nas decisões sobre o espaço da cidade acabaram se tornando mais um espaço onde 
as históricas relações de poder e dominação social são refletidas. Silva (2009), ao analisar o 
processo de revisão do Plano de 2008, conclui que “apesar da adoção de um modelo de 
governança democrática (...), as práticas locais de lobby e clientelismo não foram 
completamente superadas.” (MACIEL, 2009, p. 187). A autora também denuncia a elaboração 
de um texto substitutivo, negociado entre o Poder Executivo e o mercado imobiliário, que 
sobrepôs as discussões e deliberações realizadas com outros agentes participantes do 
processo. Diante disso, percebe-se uma gradativa fragilização do papel do Estado como 
mediador de conflitos de interesses e gestor do espaço urbano, ocasionando a fragilização do 
planejamento participativo. 

Após os dez anos de sua regulamentação, a revisão do Plano Diretor foi iniciada 
novamente em 2018. Diferente da anterior, em que os debates duraram cerca de cinco anos, 
o tempo da discussão e absorção das demandas coletivas foi encurtado por problemas na 
licitação e na assinatura do Termo de Referência para a contratação da consultoria 
consorciada (DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda e JORGE WILHEIM 
Consultores Associados). O processo foi comprimido para menos de um ano (os eventos 
promovidos pelo Executivo ocorreram de março a dezembro de 2018) gerando críticas e 
manifestações por parte da Articulação Recife de Luta, que denunciou, constantemente, a 
fragilidade da participação ocasionada pela celeridade das discussões.   

Outra diferença se encontra na abrangência da revisão. O atual processo também 
revisa as Leis de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) e de Parcelamento do Solo (LPS), assim 
como os Instrumentos Urbanísticos (OODC, TDC, IPTU-P e PEUC). A Prefeitura definiu, 
portanto, essa empreitada como a revisão do “Plano de Ordenamento Territorial” (POT), 
entendido como o “conjunto sistematizado de elementos técnicos – estudos e pesquisas; 
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de ordenamento, com foco na competição global de cidades, seguindo um comportamento 
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levantamentos; modelagens e simulações; contribuições setoriais; análises e diretrizes que 
dão suporte técnico, jurídico, institucional e social para a legislação urbanística e instrumentos 
urbanísticos” (RECIFE, 2017, s.p).  

Atualmente, o Plano de Ordenamento Territorial se encontra na sua terceira fase: as 
oficinas territoriais para discussão da LUOS e da LPS. Esses eventos são promovidos pelo 
Executivo (na figura da Secretaria de Planejamento Urbano e pelo Instituto da Cidade 
Pelópidas Silveira – ICPS) e comprometem-se em garantir a participação da população. Elas 
são segmentadas por RPA (Regiões Político Administrativas) ou por Zonas propostas no 
Plano Diretor. A participação pelo ambiente virtual é contínua (ver imagem 1). 

Imagem 1) Fluxograma do processo participativo da revisão do POT Recife 2018-2019 

 
Fonte: Conselho da Cidade do Recife (RECIFE, 2019) 

Enquanto as oficinas da LUOS/LPS ocorrem, o Projeto de Lei nº 28/2018, que 
estabelece o novo Plano Diretor, encontra-se na Câmara dos Vereadores. Após a realização 
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temas protagonistas. Ela foi a única zona contemplada com uma sala exclusiva de discussão 
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segmentos do Conselho da Cidade, por exemplo. Dado o histórico de lutas por um urbanismo 
de qualidade nesses locais, a agenda dos movimentos presentes nas áreas ZEIS foi e é 
reforçada durante a revisão por seus agentes, que levantam pautas urgentes. O Prezeis 
compõe o Grupo de Trabalho do POT no Conselho da Cidade e, além da Prefeitura, foi o 
único segmento que esteve presente de forma ativa (com relatos, opiniões e críticas) em todos 
os momentos de participação promovidos pelo Executivo e o Legislativo (ver imagem 2).  
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Imagem 2) Registros da participação de integrantes do PREZEIS durante as audiências públicas na Câmara dos 
Vereadores sobre o Plano Diretor. 

 
Fonte: Letícia R. Santana e Barbara Rodrigues, março de 2019. 

Ainda assim, mesmo com a participação constante de seus membros nesses espaços 
e com algumas deliberações traduzidas no texto da lei, os direitos adquiridos pelo Prezeis não 
são garantidos, já que, assim como feito em 2008, a Prefeitura pode elaborar um texto 
substitutivo que pode ser acatado pela Câmara. Em vários momentos, os representantes do 
Prezeis reforçam a soberania das decisões relativas às áreas ao fórum do Prezeis e apontam 
para seus receios em relação ao avanço do mercado imobiliário formal em áreas do entorno 
das ZEIS, a falta de controle do mercado imobiliário informal nelas por parte do poder público 
e, principalmente, o contínuo adiamento de obras de infraestrutura que promovam uma 
urbanização de qualidade para esses locais.  

O interesse do mercado imobiliário formal em pressionar o Estado para que uma área 
não se torne ZEIS, deixe de ser considerada ZEIS, ou flexibilizar os parâmetros urbanísticos 
do instrumento é devido à intenção de construir em espaços estratégicos da cidade. Mesmo 
com a retórica de construção de habitacionais com valores acessíveis para populações mais 
vulneráveis, não se vê isso de forma eficaz em locais na cidade em que populações carentes 
foram reassentadas. Para exemplificar, vê-se o caso do deslocamento de comunidades de 
pescadores próximas ao shopping RioMar para locais distantes do seu cotidiano de trabalho 
e lazer (próximo ao rio). Sem alternativas de inserção socioeconômica nesses novos locais, 
essa população retorna e reside em palafitas atrás do empreendimento. Esse exemplo, e o 
histórico de ações da Prefeitura relativo aos reassentamentos, faz levantar o questionamento 
para as áreas ZEIS: as famílias retornarão aos seus locais de origem? Os habitacionais terão 
valores de compra e manutenção acessíveis? Serão de qualidade? E, ainda que os moradores 
ganhem os imóveis nas suas comunidades, qual a garantia que eles terão perante a atuação 
do mercado informal e a pressão imobiliária gerada por obras no entorno? 

A flexibilização dos parâmetros das ZEIS pode favorecer o processo de gentrificação 
na cidade do Recife, limitando ainda mais as oportunidades para seus residentes e 
sobrecarregando o sistema de transportes por aumentar os deslocamentos necessários na 
cidade. Dessa forma, seus integrantes, durante o processo de revisão, se mostraram alertas, 
reconhecendo seus direitos e citando a lei do Prezeis como respaldo para que as novas 
legislações respeitem as decisões do fórum (ver imagem 3).  

Além de seus membros, as demandas do Prezeis recebem, comumente, o apoio dos 
segmentos Academia e ONGs. Isso não necessariamente significa que não existam conflitos 
entre esses segmentos, assim como não exclui a formação de coalizões entre os demais 
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segmentos (mercado, entidades e Prefeitura) com os movimentos sociais. Entretanto, isso 
demonstra que diferentes interpretações de modelos de cidade colocam em questão 
problemas históricos que a sociedade recifense, com seus diferentes agentes, atores, 
fenômenos e conflitos, não expressa entrar em consenso, como a redução das desigualdades. 

A questão que se levanta a partir dessas reflexões iniciais sobre a participação do 
Prezeis é: nesse jogo de interesses, os resultados estão se encaminhando para a garantia de 
uma cidade mais justa, inclusiva, igualitária (em especial para as comunidades das ZEIS) ou 
esses conceitos se restringirão à retórica das propagandas e das diretrizes do Plano Diretor 
nos próximos dez anos? 
Imagem 3) Ato em protesto à forma de condução do processo de revisão do Plano Diretor ocorrido na Conferência 

da Cidade (03/12/2018) 

 
Fonte: Barbara Rodrigues (2018) 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A lei das ZEIS, como instrumento de regulação urbanística inclusiva, deve ser 
revalorizada como uma das barreiras fundamentais à despossessão massiva dos pobres nas 
cidades. Mas, para que as ZEIS não sejam aos seus referenciados nos territórios identitários, 
como forma de reconhecimento de apropriações socioespaciais de seus moradores, 
contribuindo para articular as formas, entidades e suas dinâmicas próprias para novas formas 
de gestão mais abertas, horizontais, participativas, diretas e intensivas. 

Entende-se que o projeto original do PREZEIS, que tinha por objetivo integrar os 
assentamentos precários à cidade teria que ser recuperado e, ainda, ser atualizado para o 
contexto de financeirização-mercantilização dos espaços urbanos e reforçado frente à 
persistência de visões neoliberais, a partir de novas dinâmicas no campo institucional movida 
por ações, lutas diretas e propostas pelo direito à cidade em diversas frentes. 

Vê-se ainda que o jogo de interesses pela produção do espaço se desenvolve de forma 
injusta, onde uma minoria da população consegue se apropriar do debate e participar mais 
ativamente dos processos de decisão, enquanto a maioria, em muitos casos, não tem acesso 
à informação sobre o que acontece na cidade enquanto momento de decisão política. Como 
consequência, danos na produção do espaço urbano são manifestados, o que acaba por não 
corresponder às demandas sociais coletivas. 
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O PREZEIS, como outras instâncias de gestão democrática, poderia se tornar, se 
apropriado de maneira mais concreta no território, em um “ambiente” desencadeador de 
soluções urgentes para as realidades das ZEIS. Se referenciando, ainda, pela justiça espacial 
e inspirado por experiências de cogestão ou de autogestão territorial de bens comuns, poderia 
ampliar os horizontes de comunidades mais vulneráveis que, atualmente, são dependentes 
das deliberações de atores que, em sua maioria, não fazem parte da realidade local. 

O processo de revisão do Plano Diretor do Recife (2018-2019) se mostra como um 
exemplo de como se dá a dinâmica da participação popular no processo de planejamento do 
espaço urbano. Com a revisão em curso, esse momento é uma oportunidade de visualizar e 
compreender os reflexos dos conflitos e as relações de poder entre os diversos interesses 
coexistentes na sociedade recifense.  

Nesse contexto, algumas inquietações motivam a continuação das discussões 
levantadas no presente trabalho. Entre elas: (a) o predomínio dos interesses da elite brasileira 
sobre os interesses das outras classes sociais e os efeitos disso na inibição de uma maior 
participação das classes populares; (b) a detenção do saber técnico, pertinente às 
determinações acerca do ordenamento territorial, por parte de poucos agentes e limitações 
nas traduções para aspectos reais do urbano, fato que dificulta a apropriação do “fazer a 
cidade” por uma diversidade maior de atores; (c) a ausência de políticas públicas que 
incentivem a participação em pequenos ambientes políticos, mais locais, fortaleceu o hábito 
da omissão da vida política por parte da população, que participa, muitas vezes, 
exclusivamente por meio do voto; e (d) questiona-se se a participação popular pode ser ainda 
considerada como determinante no planejamento e gestão democrática na produção dos 
espaços da cidade, ou na prática vem se tornando uma ilusão, um mecanismo utilizado pelas 
instituições vigentes e pelos setores hegemônicos como mais uma forma de contenção social 
e legitimação dos anseios de poucos setores. 

Tais processos de revisão recebem críticas quanto sua efetividade em relação a real 
absorção das demandas sociais e à replicação de modelos de desenvolvimento hegemônicos, 
que defendem uma estratégia neoliberal de uso da cidade (ROLNIK, 2012). Ainda que o 
acesso à terra e à moradia permaneça sendo um dos grandes problemas com os quais se 
confronta a população pobre (LEAL, 2003), e ele deve ser melhor trabalhado, tal fato não 
justifica a contínua apropriação do desenvolvimento econômico da cidade, de forma quase 
exclusiva, pelo mercado imobiliário nos espaços de deliberação sobre as legislações 
urbanísticas. A dinamização econômica da cidade deve ser plural e não restrita aos interesses 
desse segmento. O Plano Diretor como instrumento de ordenamento das cidades deve, 
portanto, expandir suas orientações para uma diversidade ampla de setores econômicos que 
podem induzir o desenvolvimento dos municípios por outras vertentes. 

“Além do que definir formas de apropriação do espaço permitidas ou proibidas, mais 
do que efetivamente regular a produção da cidade, a legislação urbana age como marco 
delimitador de fronteiras de poder” (ROLNIK, 2003, p. 13). Portanto, entende-se que para uma 
apropriação e produção espacial mais justa, é imprescindível a abertura a novos formatos de 
representação e participação, atentando a processos históricos de formação dos vários 
assentamentos e aos processos dinâmicos de constituição de forças políticas, a fim de 
democratizar o processo decisório sobre os rumos das comunidades e da cidade e provocar 
rupturas nas relações conservadoras e particularistas que permeiam as decisões sobre a 
produção do espaço.  
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Outras discussões ainda são possíveis e necessárias no tocante à elaboração e 
efetivação do Plano Diretor da cidade do Recife, como a função social da propriedade, o 
manejo de recursos naturais, oferta dos sistemas de transporte, acessibilidade, 
financiamentos e direcionamento dos recursos públicos, entre outras. Cabe a Academia, e 
demais segmentos interessados, a manter-se atenta à clareza nas leis em relação à 
“configuração espacial das diretrizes e dos instrumentos voltados à regulação do uso e 
ocupação do solo e dos investimentos públicos” (SANTOS; MONTANDON, 2011, p. 36). 

Espera-se, com o presente trabalho, contribuir para a discussão pertinente ao 
desenvolvimento de cidades mais justas, o direito à cidade e à participação efetiva de 
diferentes classes e setores da sociedade, sobretudo classes populares e movimentos 
sociais, no planejamento de um presente e um futuro melhor. 
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