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Este trabalho de diplomação trata de um projeto de habitação
coletiva e microurbanismo local por meio da participação popular no
bairro Santa Luzia, na Cidade Estrutural. Santa Luzia, assentamento
informal surgido nos anos 1990 as margens da Estrutural, nos limites
do Lixão, do Parque Urbano da Estrutural e do Parque Nacional de
Brasília (reserva ambiental) e hoje vive a “periferização da periferia”,
o que faz os moradores viverem em condições extremamente precárias, agravadas pelas constantes ameaças de remoção devido sua
localização, com a justificativa por parte do governo da contaminação do solo por causa do Lixão da Estrutural e por agravar o risco de
degradação do Parque Nacional de Brasília. Devido ao impasse do
contexto ambiental, o governo fez uma proposta de conjunto habitacional para realocar os moradores do bairro, porém essa proposta
não é adequada à realidade das famílias de Santa Luzia, tão pouco
adequada para uma área de fragilidade ambiental. Levando em consideração o direito à cidade e à moradia, este trabalho tem o objetivo
de projetar soluções sustentáveis de habitação para a permanência
das pessoas, para ser usado como uma alternativa à proposta do governo. A proposta também envolve e incentiva a autoconstrução com
assessoria técnica pelos moradores, os quais já promovem melhorias no bairro de forma autônoma. As quadras escolhidas para o projeto de reabilitação urbana e acessoria técnica das residências foram
onde moram as Mulheres Poderosas, grupo de acolhimento feminino
e empreendedorismo social de Santa Luzia, que também não está na
faixa de remoção sugida por causa dos riscos ambientais mais graves, o que possibilita a fixação desses moradores. O desenvolvimento do projeto será por meio da metodologia já adotada pelo grupo
de pesquisa e extensão “Periférico: trabalhos emergentes”, que por
meio do processo participativo e auxílio técnico entrega, no final do
trabalho, um caderno para a comunidade com todo o processo. Esse
trabalho está inscrito no edital nº1/2019 - DDIR/DEX “Cidades Saudáveis: mobilização e agenciamento de ações de infraestrutura ecológica para melhoria do habitat”, e trabalha em conjunto com o projeto
de Plano de Bairro, também pertencente ao “Periféricos: trabalhos
emergentes”, juntamente com o EMAU CASAS - Escritório Modelo
de Arquitetura e Urbanismo Centro de Ação Social em Arquitetura
Sustentável.
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introdução

apresentação

blemas da área. Tem como objetivo desenvolver
habitações no contexto de comunidades saudáveis, a partir das diretrizes e demandas do grupo
“Mulheres Poderosas”, grupo de tecnologia social
que também visa empoderamento e acolhimento
feminino, de forma emergente e participativa, que
dialogue com os anseios da comunidade e com os
padrões já existentes (ALEXANDER, 1977; e ANDRADE, 2014) na comunidade.
Por estar inserido no grupo de pesquisa e extensão “Periférico: trabalhos emergentes”, a metodologia é determinada em etapas do processo de projeto (ANDRADE, LEMOS, SILVA E LOUREIRO, 2019).
Para cumprir o objetivo de produzir uma comunidade sustentável com participação popular, o trabalho
consistirá primeiramente em levantamento de fundamentos teóricos para embasar as decisões do
planejamento, o processo participativo acontecerá
por meio de entrevistas, questionários e oficinas.
Inicialmente, as atividades foram desenvolvidas
para fazer o diagnóstico das quadras trabalhadas,
posteriormente, as oficinas foram para projetar o
desenho urbano e desenvolver as residências das
Mulheres Poderosas por meio da assessoria técnica, em conjunto com o grupo de mulheres.
Esse trabalho está inscrito no edital nº1/2019
- DDIR/DEX “Cidades Saudáveis: mobilização e
agenciamento de ações de infraestrutura ecológica
para melhoria do habitat”, que visa aplicar a diretriz ODS 11: “Cidades e Comunidades Sustentáveis
da Agenda 2030, que tem como objetivo principal
tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O desenvolvimento deste trabalho é em conjunto com o
projeto de Plano de Bairro, também pertencente ao
“Periférico: trabalhos emergentes”, e com o EMAU
CASAS - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo Centro de Ação Social em Arquitetura Sustentável. O objetivo principal dessa rede é fortalecer
a comunidade e gerar conhecimento para que se
reverta a decisão de remoção total de Santa Luzia,
como prevista no projeto do governo, além de produzir estudos na área da arquitetura e urbanismo
social e práticas sustentáveis para uma nova forma
de planejar a cidade.

santa
luzia

estrutural

Este trabalho de diplomação trata de um projeto
de habitação social por meio da participação popular no bairro Santa Luzia, na Cidade da Estrutural.
Santa Luzia hoje vive a “periferização da periferia”,
o que faz os moradores viverem em condições extremamente precárias agravadas pelas constantes
ameaças de remoção devido sua localização, com
a justificativa por parte do governo da contaminação do solo por causa do Lixão da Estrutural e por
agravar o risco de degradação do Parque Nacional de Brasília. Levando em consideração o direito
à cidade e à moradia, este trabalho tem o objetivo de projetar soluções sustentáveis de habitação
para a permanência das pessoas dado o contexto
ambiental, para ser usado como uma alternativa à
proposta do governo.
O início da Estrutural surge na década de 1960,
em que se iniciam os depósitos de resíduo sólido
onde hoje se localiza o antigo Lixão da Estrutural
(desativado em janeiro de 2018). A região teve um
rápido adensamento na década de 1990 devido à
doação de lotes, troca de favores e grilagem de terras. Nessa época, mais da metade dos moradores
da Estrutural trabalhavam como catadores no Lixão, um serviço realizado em situações precárias.
A região se tornou o segundo maior assentamento
informal do DF e carrega grandes marcas do descaso do Estado em garantir o mínimo para a qualidade de vida. Por ter passado muito tempo sem
o processo de regularização, a população sempre
lutou contra as remoções, exigindo o direito de permanecer onde criaram os vínculos sociais, construíram sua casa e desejavam viver.
No contexto de grilagem de terra, a Chácara de
Santa Luzia surgiu nos anos 1990 como um assentamento informal, durante a consolidação da
Estrutural, e hoje abriga cerca de 7 mil famílias (re8

latos dos moradores, apud MIRANDA, 2016) que
se distribuem em uma malha irregular e sinuosa,
particular da auto-organização do território. O assentamento é constantemente ameaçado de derrubada, pois além de estar em uma área de Área
de Relevante Interesse Ecológico - ARIE, se localiza
nos limites do Parque Nacional de Brasília e está ao
lado do antigo Lixão da Estrutural, dessa forma, o
governo utiliza argumentos ambientais para retirar
a população estabelecida ali há mais de 20 anos.
Também vive em situação de exclusão socioespacial até mesmo entre os moradores da Estrutural. A
região é considerada por muitos moradores da Estrutural como um local precário e perigoso (MIRANDA, 2016), e isso cria a ideia de “periferia dentro da
periferia”, agravando a exclusão.
A Estrutural e Santa Luzia estão muito vinculadas ao Lixão, tanto ambientalmente quanto economicamente. Na questão econômica, desde o início
da Estrutural, parte dos moradores usavam o Lixão
como fonte principal de renda. Na questão ambiental, o desenvolvimento do Lixão sem nenhum tratamento prévio do solo, usando o método de aterramento (ORREGO, 2013), contaminou gravemente
o solo, e levou riscos à saúde dos moradores das
áreas vizinhas. A situação ambiental de Santa Luzia
se torna ainda mais problemática devido seus limites estarem ao lado do Parque Nacional de Brasília
(PNB). Os moradores, em grande maioria, têm os
esgotos ligados a fossas que podem contaminar o
solo, não contam com coleta eficiente de lixo, que
faz com que os resíduos sólidos sejam despejados
nas ruas e levados pela chuva para áreas mais baixas (e que se encontram nos limites do PNB).
A ocupação desta área em torno do Lixão, por
mais precária que seja, demonstra a importância
que a população dá por morar próximo à oferta de

plano
piloto

trabalho, porque além dos moradores que trabalham como catadores, a Estrutural está localizada
a 10 km do Plano Piloto. Como qualquer outro cidadão das áreas regularizadas, os moradores têm
direito à cidade e à condições de moradia dignas,
mesmo que ocupando terrenos não visados pelo
mercado imobiliário, que é o agente que mais influencia a urbanização e desenvolvimento da cidade. Assim, o direito à cidade se dá pela não exclusão da vida urbana a esses moradores e pela sua
apropriação do território, que está em constante
transformação autônoma de acordo com as suas
próprias necessidades.
Por ser um terreno de propriedade pública, o
Governo do Distrito Federal foi condenado a pagar
uma multa em 2017 pela ocupação sem um plano
ambiental de Santa faixa de contenção é de 300m
a partir da grade do parque, devendo ser removida
a ocupação nessa área, porém essa faixa se sobrepõe a maior parte de Santa Luzia. Como resposta,
a CODHAB/DF - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal, responsável pela
urbanização e realocação das famílias a serem removidas, vem desenvolvendo uma solução para a
região. A proposta de intervenção é um prédio de
3 km nas bordas do terreno destinado ao parque
urbano da Estrutural, se tornando uma “barreira
humana” para a área que não pode haver moradia. Apesar da proposta, as famílias locais rejeitam
o projeto porque ele possibilita um tipo de moradia

em contraposição à diversidade de famílias e modos de morar que existem em Santa Luzia.
A proposta segue os padrões de construção de
moradia determinados pelas políticas habitacionais
da última década, baseadas na premissa de que
para acessar uma moradia de qualidade, deve ser
por meio da propriedade privada; sendo assim um
modelo engessado. A CODHAB/DF buscou a participação popular, porém quem determinava as decisões projetuais mais importantes eram os técnicos,
e por questões de orçamento, pouco foi utilizado
do produto das oficinas com os moradores.
Essa ideia hegemônica de que apenas o técnico
tem conhecimento acerca de um assunto é ultrapassada. A população de Santa Luzia é efetivamente quem constrói o território e busca soluções para
os serviços que o Estado não lhe fornece, criando um bairro auto-organizado e emergente. É ela
quem detém a força de mudar a realidade, então
entender essa potencialidade da autoconstrução e
alinhar o conhecimento técnico ao conhecimento
empírico é a solução para que eles de fato se sintam contemplados pelas propostas de ordenamento territorial.
Nesse contexto de exclusão e precariedade de
Santa Luzia, ao mesmo tempo em que o governo
tem planos para a área, este presente trabalho é
feito para servir de ferramenta para a comunidade,
de forma que ela possa negociar com os técnicos
do governo as soluções sustentáveis para os pro-

O HABITAR DAS MULHERES PODEROSAS: COMUNIDADE SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIA.

Rua em Santa Luzia (Átila Fialho)

objetivo geral
O objetivo principal é
desenvolver projeto de
habitações no contexto de
comunidades saudáveis, de
forma emergente, que dialogue com os desejos das integrantes
do grupo “Mulheres Poderosas” e com os padrões
existentes (ALEXANDER, 1977; e ANDRADE, 2014)
na comunidade, assim como intervir na escala do
urbanismo local no território dessas mulheres, no
contexto de um conjunto de quadras mais significativo do bairro e com maior potencialidade social,
para que sirva como modelo de intervenção para
as futuras intervenções do governo ou como forma
de contestação das propostas do mesmo.

objetivos
específicos
1.Entender o contexto local, os conflitos existentes e as potencialidades, por meios formais de informação e por relato dos moradores.
2.Envolver a comunidade no processo de projeto de forma que as decisões sobre as intervenções
sejam feitas de forma democrática por quem habita
o local.
3.Desenvolver metodologia participativa para coleta das demandas reais, assim como para o desenvolvimento do projeto de intervenção urbana
de forma que melhore a situação atual, e para o
desenvolvimento do lar das mulheres que participaram das oficinas, personalizando os projetos para
as demandas das famílias.
4.Aplicar os conceitos de sustentabilidade ambiental, econômica, social e cultural/emocional
(ANDRADE e LEMOS, 2015) para que o projeto seja
condizente com a situação material do território e
que seja uma perspectiva de mudança do ambiente construído.
9
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Cidade
Estrutural

EP
IA

A ocupação da região da atual Cidade da Estrutural, a
10km do Plano Piloto e ao lado do Parque Nacional de Brasília (PNB), se iniciou com a formação do Lixão da Estrutural, ou Aterro do Jóquei Clube, uma vez que a população
se instalou nos limites do aterro (ANDRADE e MIRANDA,
2018). Atualmente, faz parte da RA XXV - SCIA (Setor Complementar de Indústria e Abastecimento). A região é o segundo maior assentamento irregular do Distrito Federal e
abriga cerca de 39 mil habitantes (ANDRADE e MIRANDA,
2018 apud PDAD, 2015) e se encontra a 13 km do Plano
Piloto, centro de poder de Brasília. Considerada uma ZEIS
(Zona Especial de Interesse Social) pela Lei Complementar nº 715/2006, apenas em 2012, com o Decreto nº 33.781
teve sua legalização e regularização iniciada.

tr utural

Via Es

cidade
estrutural

plano
piloto
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Estrutural em 1975

Estrutural em 1995

Estrutural em 2004

Estrutural em 2014
Estrutural em 2018

Ruas típicas da Cidade Estrutural

O surgimento da Cidade Estrutural está intrinsecamente ligado ao
surgimento do Lixão. Já na década de 1960 há indícios vindos de
relatos de moradores da região (ORREGO, 2016) de depósito de resíduos na área, e já existiam também pessoas que trabalhavam como
catadores em moradias precárias (FONTES, 2016).
Em meados da década de 1970, houve a construção da Estrada
Parque de Ceilândia, batizada como Via Estrutural, provocando um
leve adensamento na área. Nesse período o Lixão da Estrutural se
consolidou como único depósito dos resíduos sólidos (domésticos e
da construção civil) do Distrito Federal (ORREGO, 2016).
O Lixão se desenvolveu sem nenhum tratamento prévio do solo,
por aterramento (ORREGO, 2013). Por causa da falta de tratamento e
de fiscalização de descarte, o solo da região é extremamente contaminado, levando riscos à saúde dos moradores do entorno.
A Estrutural passou 20 anos com pouca alteração na densidade
do assentamento. Na década de 1990, se inicia uma nova fase de
ocupações informais, bastante relacionada à distribuição de terras
por políticos que trocavam lotes por votos (ANDRADE e MIRANDA,
2018). De acordo com Fontes: “Em 1993, foram cadastradas 393 famílias residentes na área do Lixão da Estrutural, das quais 149 trabalhavam como catadores de materiais para reciclagem” (FONTES, p.
23, 2016). Ou seja, quase metade da população tirava seu sustento

do Lixão, fato que demonstra o quão importante ele foi para a geração de renda. Também é possível verificar nessa época que se inicia
uma leva de ocupações na Área de Relevante Interesse Ecológico
- ARIE ao lado do PNB, no antigo Setor de Chácaras de Santa Luzia.
Foi nessa época que a cidade se consolidou e teve sua composição morfológica definida por ações pontuais do Estado na criação
da Cidade do Automóvel (ORREGO, 2016) e também pela gestão
do território feita pelos próprios moradores (ANDRADE e MIRANDA,
2018). A localização privilegiada em relação à oferta de trabalho e à
proximidade do Plano Piloto foi um atrativo para a população se fixar
na região.
Para além da dinâmica de ocupação do território, surgiu a ação
do mercado informal de terras como definidor do espaço urbano, em
que quem ocupa inicialmente o lote não permanece no local, porque
revende ou troca aquele terreno. De acordo com Andrade e Miranda:
“(...) no final da década de 1990, o principal acesso a um lote no local era
através do processo de comercialização. Deste modo, um grupo de pessoas
se aproveitou da situação para obter lucro, impulsionado pelo crescimento
da demanda por moradia na época e a falta de fiscalização por parte do governo” (ANDRADE e MIRANDA, p. 4, 2018)

No final dos anos 1990, o Lixão atinge sua capacidade máxima e
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Lixão da Estrutural (Agência Brasília) // Condições de trabalho dos catadores (EDHorizonte)
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a partir disso, uma série de discussões sobre seu
futuro causam tensões entre governo e moradores.
As condições ambientais e trabalhistas eram extremamente precárias, não havia fiscalização dos descartes, sendo frequente a presença de metais pesados, agulhas de seringas que contaminam não
só o solo e o lençol freático mas apresentam riscos
sérios à saúde dos catadores, e materiais inflamáveis com potencial de grandes incêndios. Os trabalhadores, incluindo crianças, trabalhavam durante
dia e noite para tirar o seu sustento, em condições
degradantes e sem nenhum monitoramento (FONTES, 2016).
A situação ambiental da Cidade Estrutural se torna ainda mais problemática devido seus limites estarem ao lado do Parque Nacional de Brasília (PNB).
O parque foi criado em 1961 para a preservação da
fauna e flora, e preservação dos recursos hídricos,
garantindo a qualidade da barragem de Santa Maria e dos córregos do Torto e Bananal, afluentes da
bacia do Paranoá (ORREGO, 2013).
O posicionamento do Lixão por si já é uma grande degradação ambiental. Adicionado a isso, os
assentamentos humanos nas áreas ao redor do
parque, sem controle pelo Estado, aumentam o
grau de contaminação do PNB(ORREGO, 2016).
Os moradores da Estrutural tinham os esgotos ligados à fossas que podiam contaminar o solo, e não
contavam com coleta eficiente de lixo, que faziam
com que os resíduos sólidos sejam despejados nas
ruas e levados pela chuva para áreas mais baixas
(limites do PNB). A situação se alterou um pouco
quando o processo de regularização se iniciou.
O governo desde a década de 1990 se fez presente apenas para garantir o interesse do mercado
imobiliário, por exemplo, a retirada de moradores
para a implementação da Cidade do Automóvel.
Nos anos 2000, com a crise do Lixão, algumas
ameaças de remoção foram feitas alegando perigo
ambiental, porém não existiam planos para onde
essa população removida iria ser alocada. Frente a
isso, a população da Estrutural sempre lutou contra
as remoções, que de acordo com Andrade e Miranda, “a ocupação ao redor do “lixão” desde o início aponta para a valorização da moradia próxima
ao local de trabalho” (ANDRADE E MIRANDA, p.3,
2018), e isso é a vontade dos moradores em resistência às tentativas do governo de remover essa
população, reivindicando, mesmo que sem a população saber, o direito à cidade.
Nesse contexto, a notícia de fechamento do Lixão levou a população a se sentir ameaçada pois
a fonte de renda de grande parte dos moradores
estava em risco. De acordo com Orrega (apud SE-

DUMA, 2008) em 2008 “mais de 15% dos moradores da Estrutural sobrevivem de reciclar materiais
do lixão” (ORREGA, p. 53, 2016).
Tal notícia surge com a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em 2010, que lança como diretriz o fechamento de todos os lixões
do país. De acordo com Fontes (2016), entre 2007
e 2010 já existiam conflitos entre moradores da Estrutural e governo em relação ao Lixão. Além disso,
até a data efetiva do fechamento do Lixão, em janeiro de 2018, foram feitos vários protestos contra a
decisão, entretanto o fechamento foi inevitável para
conter a exposição aos riscos de contaminação da
população e do meio ambiente. Junto a isso, autoridades garantiram que haveria uma política de redução do volume de lixo, como divulgado à época
do fechamento.
De acordo com Fialho: “em uma lógica de cidade excludente que preza pela valorização imobiliária e enxerga a moradia como mercadoria, a retirada do Lixão significaria uma grande valorização dos
imóveis” (FIALHO, 2019). A valorização geraria um
processo de gentrificação devido à boa localização
da Estrutural, afastando a população de baixa renda, como tem sido feito desde o início de Brasília,
lhes tirando o direito de viver bem localizados.
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Chácara
Santa Luzia
A Chácara de Santa Luzia é um assentamento informal que hoje
abriga cerca de 7 mil famílias (relatos dos moradores, apud MIRANDA, 2016), que se distribuem em uma malha irregular e sinuosa, particular da forma de autogerir o território pelos próprios
moradores. A ocupação, por estar em uma área de ARIE, é constantemente ameaçada de derrubada pois se localiza nos limites do
Parque Nacional de Brasília e está ao lado do antigo lixão da Estrutural, dessa forma, o governo se utiliza de argumentos ambientais
para retirar a população estabelecida ali há mais de 25 anos.

lixão da
estrutural
parque urbano
da estrutural
santa luzia

parque nacional
de brasília

O assentamento surgiu em meio à década de
1990, quando o governo distrital desocupou a área
de várias chácaras ao norte da Cidade Estrutural,
com a justificativa de criação de equipamentos de
lazer e comunitário. Apesar da desapropriação, não
houve a construção pelo governo e os lotes que
foram desocupados ficaram vazios. Também nesse período, houve a desocupação de outra parte
das chácaras para que fosse construída a Cidade
do Automóvel (ORREGO, 2016). Parte dos despejados dessa desocupação foi para os lotes vazios em
Santa Luzia, que também recebeu novos moradores que foram para a região em busca de uma vida
melhor, seja por cada família ter sua própria moradia, seja pela proximidade às ofertas de trabalho.
Relatos dos moradores, dados em conversas
durante as oficinas, também dizem que os chacareiros que permaneceram em Santa Luzia sub-lotearam seus terrenos, vendendo lotes menores para
quem quisesse comprar, incorporando ao mercado
ilegal de terra esses terrenos e lucrando em cima
de um local sem nenhuma infraestrutura. Hoje os
moradores utilizam os nomes das chácaras para se
reconhecerem no espaço, principalmente das chácaras sub-loteadas recentemente, como é o caso
da área do Bananal e do Condomínio Natal.

Desde então, a região vive em situação de exclusão socioespacial até mesmo entre os moradores
da Estrutural. A divisão da Cidade Estrutural e Santa
Luzia não é uma barreira real, e também não é válida
para a administração pública, porém no imaginário
da população dos dois locais, a separação é bem
clara no que tange a territorialização. A região é considerada por muitos moradores da Estrutural como
precária e perigosa (MIRANDA, 2016), e isso cria a
ideia de “periferia dentro da periferia” que agrava a
exclusão, pois em diversos momentos a população
da Estrutural já se mobilizou contra obras de infraestrutura em Santa Luzia, como relatam dos moradores sugerem.

via estrutural

estrutural
Localização de Santa Luzia
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Santa Luzia em 2004

Santa Luzia em 2010
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Área central em Santa Luzia (Gabriel Lyon) // Condições moradia (Gabriel Lyon)
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Associação de moradores(Liza Andrade ) // Condições moradia em beco(Gabriel Lyon)
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Em relação à materialidade das residências, a maior parte das casas são térreas, porém o estágio de consolidação das casas varia de
acordo com o tempo no local, tendo a parte mais próxima da Cidade
da Estrutural algumas casas já em alvenaria, e as mais próximas do
PNB moradias feitas quase que exclusivamente de madeirite ou materiais recolhidos no lixo como forro de PVC, grades e portões.
Todas as moradias foram feitas por meio da autoconstrução, adequando as necessidades do cotidiano às casas, o que configura o
padrão emergente das construções. O motivo de não serem feitas
casas com materiais mais resistente é a insegurança em relação à
permanência no local, já que há sempre o perigo de serem desapropriados. Os lotes são pequenos e em alguns casos acontece o sub-loteamento deles, criando o que os moradores chamam de “beco”,
onde as residências são menores ainda. Alguns becos abrigam mais
de 5 famílias.
Em relação ao lazer e espaços coletivos, o bairro conta apenas
com a Vila Olímpica, que é aberta aos finais de semana para os moradores da Estrutural e Santa Luzia. Houve a criação de um parque
urbano, porém os moradores não se apropriaram do espaço devido
a quantidade de assaltos e usuários de droga que ficam no local.

“(...)agora mesmo eu falei “eu vou
tentar fazer das tripas o coração,
pedir ajuda pra mim construir uma
casinha pra mim, nem que seja de dois
quartos, uma sala e uma cozinha
pequenininha”, mas pra mim
melhorar minha qualidade de vida. Aí
eu já recebi um áudio, (...) que alguém
tava fazendo uma reunião às
escondidas pra tirar a gente daqui.
Cadê a segurança de eu pedir ajuda
sem eu ter pra mim construir uma
coisa decente pra mim morar?”
Relato da moradora R. em entrevista concedida dia 31/03/2019
Paisagem de uma das vias pricipais de Santa Luzia (Colagem autoral, imagens do Google Street)

faixa dos
300 metros

lixão da
estrutural
Além dos problemas estruturais de Santa Luzia, a
localidade está em área de ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico dada sua proximidade com
o PNB - Parque Nacional de Brasília, o que gera
os principais conflitos com o governo. Em 2015,
MPDFT - Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios moveu uma ação contra órgãos distritais
responsáveis pela terra da Estrutural, cobrando um
parecer ambiental sobre a regularização da Cidade
Estrutural (Licença de Instalação no 051/2010). Em
2017, o TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deu causa favorável ao MPDFT e
ordenou a remoção dos moradores e edificações
dentro de uma faixa de proximidade de 300 metros
da cerca do PNB, sujeito a multa se não cumprida.
A partir disso, uma série de ações violentas de remoção foram feitas pelo governo em Santa Luzia,
tanto para retirada dos habitantes dentro da faixa
quanto dos moradores dentro do Parque Urbano
Vila Estrutural. A maior parte de Santa Luzia se encontra nas áreas de remoção e não são passíveis
de regularização. O mapa ao lado demonstra a faixa de remoção estipulada pelo MPDFT, em relação
à área demarcada no PDOT como Área de Relevante Interesse Ecológico.
Nota-se que mais da metade de Santa Luzia se
encontra dentro da faixa de remoção, assim como

a região de expansão do bairro para atrás da cooperativa de reciclagem Capital, onde se localizam
pequenas indústrias como serralheria e armazenamento de materiais recicláveis de catadores locais
e autônomos por ter ainda muita área livre.
Em resposta às remoções, a CODHAB/DF se
tornou responsável pela urbanização e realocação
das famílias a serem removidas, por ser a autoridade governamental responsável pelas áreas de
possível interesse social. Desde 2015 a CODHAB/
DF vem desenvolvendo uma solução contraditória
para a região, e a proposta resultante é um prédio
de uso misto com 3 km de extensão, nas bordas do
terreno ao Parque Urbano da Estrutural, do antigo
Lixão e da área da Santa Luzia. Apesar da proposta, não há datas sobre a construção desse prédio.

ARIE santa luzia

parque nacional
de brasília

Faixa dos 300m em relaçao à Santa Luzia
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proposta de conjunto habitacional
do governo do distrito federal
A urgência da resposta do governo à situação atual das famílias resultou em um projeto de um novo
conjunto habitacional de uso misto com partido linear, a princípio de extensão de 3 km, que contorna o
terreno do Parque Urbano da Estrutural e do Lixão
desativado. A área de Santa Luzia, de acordo com a
CODHAB, vai ser toda removida e realocada no conjunto habitacional.
A proposta inicial do edifício conta com 13 conjuntos de 12 blocos cada um, totalizando 156 blocos.
Entre blocos de uso público e uso residencial, serão
criados 16 blocos de habitação, com 4 pavimentos
por bloco e 2.384 unidades, cada uma com 50m²
cada entregues em plantas livres, que terão apenas
a infraestrutura (água, energia e esgoto), as paredes
divisórias das unidades e a escadaria externa. O projeto conta na sua fase de inauguração com vagas de
estacionamento, calçada e ciclovia circundando o
conjunto (ANDRADE e MIRANDA, 2018). Com o desenvolvimento do projeto pela Companhia, o prédio
deixou de ser linear e passou a ser um conjunto habitacional com vários prédios, que sua implantação no
terreno se remete à linearidade do estudo preliminar,
continuando a barreira humana, porém com mais permeabilidade.
Andrade e Miranda (2018) fizeram uma pesquisa
de comparação entre a ocupação de Santa Luzia
existente e a proposta de conjunto habitacional do
Governo, levando em consideração a metodologia
“Sustentabilidade e qualidade da forma urbana”,
criada pelas próprias autoras, com os parâmetros de
sustentabilidade: Sustentabilidade Ambiental, Sustentabilidade Social, Sustentabilidade Econômica,
Sustentabilidade Cultural e Emocional. O intuito era
avaliar se a condição de vida da população e a qualidade do espaço urbano iriam melhorar drasticamente
com a proposta da CODHAB/DF.
A ocupação existente hoje tem um padrão orgânico, irregular e de forte sentimento de pertencimento.
Por ser um bairro criado pelos próprios moradores,
Santa Luzia tem indicação positiva na Sustentabilida24

de Cultural e Emocional, porém em todos os outros
quesitos tem avaliação negativa, chegando a não ter
nenhum indicador positivo na Sustentabilidade Ambiental. Por esse motivo, a ocupação hoje é predominantemente insustentável (ANDRADE e MIRANDA,
2018), mas contém potencialidades.
Já o projeto do edifício linear tem caráter racional
e imponente pela monumentalidade do projeto. Apesar do edifício ser planejado, ele não tem avaliação
satisfatória para ser a única opção viável para Santa
Luzia. Na dimensão Sustentabilidade Ambiental, ele
cumpre com a legislação local, tem o desenho adequado ao terreno e, por estarem previstas placas de
aquecimento solar, tem sistema alternativo de energia, mas ainda assim ele recebe 60% de indicadores
negativos. A dimensão da sustentabilidade econômica não pode ser mensurada por ainda haver indicativos em aberto porque o projeto não está finalizado.
Na Sustentabilidade Social, houve empate entre os
indicativos.
O projeto desenvolvido pela CODHAB, mesmo
depois das alterações, serve para dar uma resposta
imediata ao problema ambiental do assentamento,
entretanto, por mais que ele ofereça a infraestrutura
padrão de empreendimentos do tipo, seu partido desfavorece a urbanidade existente e também não contribui para melhorar as questões ambientais de Santa
Luzia. Os 3 km de edifícios criam uma barreira extensa e monótona para o PNB, não qualifica áreas adjacentes para a melhoria na inserção urbana e não faz
a educação ambiental para que a área de afastamento seja de fato preservada. Não há inovação técnica
para fazer um edifício mais sustentável nem no que se
limita a noção rasa de sustentabilidade: a economia
de energia.
Fialho (2019), ressalta que a avaliação de Miranda e Andrade (2018) considera que o prédio respeita
o “gradiente de densidade em sentido ao centro de
bairro”, porém o adensamento dessa área é muito
maior do que o adequado. Segundo o autor:
“(…)por ser um projeto que em si já é o limite entre o

Comparação entre Santa Luzia e o Conjunto Habitacional proposto (em verde a remoção e em laranja a realocação) (Correio Brasiliense)

Perspectiva do projeto do governo e planta baixa de pavimento tipo (CODHAB/Divulgação apud ANDRADE e MIRANDA, 2018_
subúrbio e a região regularizada e por ter um partido linear,
fica difícil de considerar um gradiente de adensamento. Mesmo se levarmos em conta a densidade das áreas próximas
dentro da região regularizada, ainda é duvidoso que muitas
dessas áreas guardem uma densidade maior que o projeto
linear, já que esse possuiria quatro andares de apartamento”
(FIALHO, p. 29, 2019).

bastante pequena e engessada, e não permite muitas
tipologias. Por causa disso, há uma simplificação do
“como morar” de cada família pois a falta de tipos diferentes com alterações de área não abrange famílias
fora do padrão.

É preciso ressaltar também que a quantidade de unidades habitacionais do projeto não comporta as 5 mil
famílias que moram no bairro, então o conjunto habitacional não soluciona efetivamente o problema da falta
de moradia. Além disso, apesar do discurso que cada
morador possa construir a sua residência como desejar a partir da planta livre, a área de cada apartamento é
O HABITAR DAS MULHERES PODEROSAS: COMUNIDADE SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIA.

LOCAL DE INTERVENÇÃO

A área de atuação escolhida para o projeto de intervenção e requalificação foi inicialmente a região onde moram
os moradores mais engajados no Plano de Bairro, trabalho
desenvolvido por Átila Fialho, também membro do grupo
de pesquisa e extensão “Periférico - trabalhos emergentes”, pois a aproximação e articulação já estavam feitas,
além de serem as pessoas que mais participam das oficinas propostas por Fialho. A escolha desse local também
foi feita por ele estar em sua grande maioria dentro da faixa
passível de regularização segundo o Estado, ou seja, é um
agrupamento que não vai ser removido a princípio pela
proximidade ao Parque Nacional, o que amplia as possibilidades de fixação das famílias. Posteriormente, notou-se
que o conjunto de quadras era onde as mulheres mais ativas do grupo “Mulheres Poderosas” moravam, o que potencializa a justificativa para a intervenção nele.
A configuração urbana da poligonal de análise aconteceu principalmente pelos lotes lindeiros as três ruas transversais, e como há a existência de “becos”, a poligonal
tem uma geometria irregular, pois é necessário abranger
toda a extensão dessa tipologia. Pode-se notar que a área
é bastante central em Santa Luzia e faz parte da área mais
antiga e mais consolidada do bairro. Nas oficinas realizadas na comunidade, percebe-se que a região tem uma dinâmica viva e com vários usos. A capacidade de mobilização dessa região é alta principalmente porque é uma área
que os moradores se conhecem há muitos anos, além de
possuir duas instituições de auxílio aos moradores e o grupo de tecnologia social das Mulheres Poderosas, que promove ações que abrange toda Santa Luzia.

Área de intervenção em Santa Luzia
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no que se baseia

O DIREITO À MORADIA
DIREITO À CIDADE SUSTENTÁVEL
DA AGENDA 2030

direito à cidade
direito à moradia
DIREITO À CIDADE
A cidade é, de acordo com Milton Santos (2010), o espaço mais
significativo dos lugares, pois além de ser onde acontecem os encontros e os vínculos sociais, é palco de todas as atividades do trabalho
e do capital, sendo ele o espaço de conflitos e de disputa de interesses. De acordo com Park, ela é “a tentativa mais bem-sucedida do
homem de reconstruir o mundo em que vive o mais próximo do seu
desejo” (PARK apud HARVEY, p.3, 2012). Dessa forma, a cidade é a
construção do modo de vida das classes sociais, em que a cidade
formal, formada pelo capital imobiliário e a serviço da classe dominante, dispõe de uma série de infraestrutura urbana, de lazer, e de
serviços, enquanto a informal, criada pelas populações mais pobres
que foram à cidade para a busca de uma melhor qualidade de vida,
são precárias, construídas à necessidade da população, e são negligenciadas pelo poder público.
O capitalismo atua no desenvolvimento urbano intrinsecamente.
É o poder do capital que determina as áreas de adensamento e urbanização, área de especulação, e áreas privilegiadas. A cidade se
torna tão cara que a qualidade de vida e a moradia se tornam bens
de consumo, quem consegue pagar tem, quem não consegue é mal
inserido na dinâmica urbana. Os pobres são empurrados para os limites das cidades ou locais de grande risco ambiental, ou seja, áreas
onde o mercado não tem interesse de uso imediato ou não pode
legalmente atuar, e por isso a população carente sofre com as longas
distâncias de deslocamento, com a precarização da infraestrutura e
das moradias, falta de áreas de lazer, esporte e educação e principalmente, a impossibilidade de exercer a cidadania plena.
O espaço urbano, assim, se desenvolve de forma quase que independente entre essas duas realidades, em espaços segregados
socioeconomicamente. Entretanto a cidade formal depende muito da
força de trabalho que mora na informal e ainda assim, nega a ela os
privilégios das centralidades, constantemente criminaliza as práticas
de quem ocupa terrenos que não são de interesse do mercado imobiliário para viver com melhor qualidade, e apoia práticas violentas do
Estado quando uma comunidade ocupa um terreno em desuso em
busca de melhor qualidade de vida.
O mundo hoje vive em uma época em que ideais de direitos humanos se deslocaram para o centro da cena tanto política como eti28

camente, entretanto, esses direitos humanos não quebram com a
lógica de mercado neoliberal e estão diretamente ligados ao direito à
propriedade privada. Acontece também a supervalorização do direito
à propriedade privada e à individualidade, como se esses direitos
valessem mais que os outros (HARVEY, 2012). Por isso, o que se vê
na nova produção de cidade são espaços cada vez mais fechados,
“exclusivos” e excludentes, e individualistas.
Nesse contexto, o direito à cidade é, para Henri Lefebvre, o direito
de não exclusão da sociedade urbana, tanto das qualidades como
dos malefícios que a vida urbana oferece. O direito à cidade é o direito de comandar todo o processo urbano, de se apropriar do espaço,
de criar e usar o espaço onde vive. Entendendo que o espaço urbano
é um espaço coletivo para trocas sociais, o direito de alterá-lo deve
ser coletivo e não individualizado. (LEFEBVRE apud LOPES, 2016)
Segundo Rocha (2017), a respeito de Lefebvre:
“Sua reivindicação era uma condição que não fosse apenas o direito
de ir e vir, como o faziam milhares de trabalhadores todos os dias, mas
sim o “direito que abrangesse a possibilidade de vivenciar a cidade para
além da sua dimensão produtiva”, como obra humana” (ROCHA, p. 196,
2017).

Para Harvey (2012), o direito à cidade é mais do que o acesso
individual aos recursos urbanos, é o direito de mudar a cidade e reinventá-la de acordo com os desejos coletivos, por meio da tomada do
poder de decisão sobre o processo de urbanização, é liberdade de
construir e reconstruir a cidade e a nós mesmos, já que a cidade é o
maior feito do ser humano. Por isso é imprescindível que se reforce a
mobilização social e a luta política entre a população periférica, pois
esses são os caminhos para a proposição de novas soluções de real
mudança do paradigma urbano.
É possível notar que o direito à cidade é um direito comum antes
de individual já que esta transformação depende inevitavelmente do
exercício de um poder coletivo de moldar o processo de urbanização.
É por meio dele que as soluções revolucionárias para as mazelas urbanas vão surgir, e dessa forma, democratizar a cidade para que não
apenas uma classe social desfrute da qualidade de vida urbana.

A ONU lançou, em 2015 durante a conferência Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, a nova agenda urbana: Agenda 2030. Tal agenda traz os novos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que se baseiam nos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) que visam garantir vida com dignidade à todas as
pessoas (ONU, 2015). No total, foram lançados 17 ODS, e este presente trabalho
trata-se da “ODS 11: Cidades e comunidades sustentáv eis”.
A ODS 11 tem como objetivo geral tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, e seus objetivos específicos
estão representados ao lado.
Tais objetivos estão relacionados à Agenda 2030, nova agenda urbana assinada
em 2016 na HABITAT III - III Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, em que os governos se comprometeram a se
alinharem com a agenda internacional (ANDRADE, 2019). De acordo com o objetivo
11.1, é necessário fornecer até 2030 habitação segura e a preço acessível, ou seja,
garantir o direito à cidade.
11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço
acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas
11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis,
sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por
meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas
com deficiência e idosos
11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades
para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados
e sustentáveis, em todos os países
11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural
do mundo
11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as pervdas econômicas
diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os
desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em
situação de vulnerabilidade
11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive
prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros
11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas
idosas e pessoas com deficiência
11.7a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas
urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional
de desenvolvimento
11.7.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados
para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças
climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo
com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o
gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis
11.7.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando
materiais locais” (ONU, 2015)
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Morar é existir em um território e viver socialmente. O direito à moradia é, portanto, o entendimento
que “todo mundo tem o direito de viver em um território que lhe dê acesso a seus outros direitos, tais
como educação, saúde, cultura” (LOPES, 2016).
Esse direito é garantido pela Constituição Federal
de 1988, assim como pela Declaração de Direitos
Humanos da ONU (1948).
A moradia é entendida para além da casa em si,
além do teto. Assegurar a moradia digna é dar ao
cidadão a seguridade de posse, disponibilidade
de infraestrutura e equipamentos públicos, habitabilidade a um custo acessível. É preciso que esse
direito seja acessível a todos e principalmente à população vulnerável, que não tem meios de ter um
teto sem a ajuda do Estado.
Entretanto, o Estado permite que o mercado
imobiliário domine o planejamento da cidade, especulando terrenos e habitações. Hoje o Brasil tem
um déficit habitacional de 6.272.645 unidades, enquanto tem cerca de 6 milhões de lotes vagos concentrados em zonas urbanas formais (NASCIMENTO e TOSTES, 2011), e esses lotes estão fora das
políticas atuais de moradia porque a lógica vigente
é a da mercantilização da qualidade de vida e do
acesso à infraestrutura urbana. O direito à cidade,
pela lógica neoliberal, é apenas para quem pode
pagar, e com isso, os pobres são expulsos para terrenos periféricos, sem o mínimo para a qualidade
de vida.
Visto que a moradia e a qualidade de vida hoje se
tornaram um bem de consumo, assim como educação e saúde, cabe ao Estado a obrigação de garantir políticas para que este direito seja implementado
para todos. (ROLNIK apud LOPES, 2016). O que
acontece desde que políticas habitacionais foram
criadas no país, é que os investimentos são capturados por empresas privadas do mercado imobiliário para construir unidades habitacionais para
serem revendidas à população a base do financiamento, inundando o mercado e as cidades com
novos empreendimentos, e fortalecendo a ideia de
que a única alternativa viável para habitar a cidade
é por meio da propriedade privada e da casa própria. Com isso, há um grande número de pessoas
que não conseguem ter acesso ao financiamento
se não há uma expansão da concessão de crédito.

Com a recessão econômica que o país enfrenta, há
a tendência de redução da disponibilidade de crédito e com isso, quem realmente precisa de moradia de qualidade não alcança esse direito.
De acordo com Rolnik:
“A pergunta não foi “quais são as necessidades
habitacionais dos brasileiros?”, mas “que produto
podemos oferecer para que as pessoas comprem?”.
Desde o começo, a política habitacional brasileira
foi tributária - a compra da casa própria produzida
por construtoras, acessada via crédito” (ROLNIK,
2016 apud LOPES, 2016)

Aliado a esse modelo de oferta de moradia de
supervalorização da propriedade privada, ocorreu
também o desmonte de outros tipos de políticas
habitacionais, como o aluguel subsidiado, que dá
função social a imóveis sem uso e que oferecem
toda a infraestrutura urbana necessária, ou mesmo
da assessoria técnica às residências passíveis de
regularização. A falta de diversidade dos programas é excludente uma vez que só considera um
público alvo e um único modo de viver e habitar,
quando oferece um modelo engessado de moradia, desconsiderando os diversos tipos de núcleo
familiar. Em Santa Luzia, essa uniformização de
modos de vida é notado no projeto do Governo do
Distrito Federal para o bairro, já que o projeto tem
escala monumental e não vai de acordo com o que
a população gostaria.
Para garantir moradia digna, é preciso considerar um cenário plural de pessoas, de cidade e de
políticas. O Estado não deve deixar o mercado imobiliário ser o planejador das cidades e das políticas
habitacionais porque o produto sempre vai ser excludente e elitista, visando o lucro em detrimento
às pessoas. É dever do Estado fornecer os direitos
a todos os cidadãos, inclusive o direito à moradia.

Moradores protestam na Via Esturtural contra a derrubada de casas em
Santa Luzia, em 2019 (Metrópoles) // Moradores da Santa Luzia constroem barricada para impedir despejo (TV Globo)
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PROGRAMA NACIONAL:
MINHA CASA, MINHA VIDA
Em 2009, o então presidente Lula institui o Programa Minha Casa
Minha Vida (PMCMV), financiado pela Caixa Econômica Federal,
como solução para o déficit habitacional do país e também como um
contingenciamento da crise econômica global de 2008. O programa tem como objetivo incentivar a produção e a aquisição de novas
unidades habitacionais para famílias com rendas de até dez salários
mínimos separadas em faixas (Faixa 1: Famílias com renda de até R$
1.800,00; Faixa 1,5: Famílias com renda de até R$ 2.600,00, Faixa 2:
Famílias com renda de até R$ 4.000,00; e Faixa 3: Famílias com renda
de até R$ 7.000,00), para que o tipo de financiamento seja diferente
e adequado a cada uma delas. O programa desenvolve uma imensa
valorização da casa própria individualizada, quando só oferece essa
forma da população conseguir morar adequadamente.
As modalidades de empreendimentos oferecidas são de casa ou
apartamento, com sala, cozinha, área de serviço, dois quartos e um
banheiro. Os parâmetros para a moradia são homogeneizados, valorizando apenas um genérico tipo de viver no espaço e um tipo de
família (casal + 2 filhos). Também para a produção da habitação, o
tamanho mínimo para cada cômodo se torna a única dimensão, uma
vez que os empreendimentos são engessados e visam o maior lucro.
Essa ideia de stardtização da habitação se remete muito aos conceitos modernistas de habitação mínima (NASCIMENTO e TOSTES,
2011).
No contexto geral da cidade, o PMCMV em nada contribui para a
qualidade do espaço urbano uma vez que promove o espraiamento
da mancha urbana sem realmente levar urbanidade aos novos assentamentos. O que se percebe é que se formam novos conjuntos
habitacionais, sem serviços e comércio próximos, empurrando os
pobres para as áreas menos privilegiadas da cidade, mas que o mercado imobiliário precisa incorporar a cidade formal. O programa em
si não tem nenhuma diretriz para o espaço público comum, fazendo
com que essas áreas sejam estéreis e não favoreçam a sociabilidade
e a cidadania de quem habita aquele lugar.
O programa ao invés de ao menos fiscalizar as áreas de construção dos empreendimentos, deixa tudo a serviço das construtoras,
que define terreno, projeto e também aprova legalmente o empreendimento, aumentando o poder do setor imobiliário na construção da
cidade. As unidades habitacionais se tornam produtos de rentabilidade às empresas. Ao padronizar as residências e oferecê-las em locais
desfavorecidos, a liberdade de escolha e cidadania são retiradas da
população mais pobre, que se vê em uma relação de compra de um
produto como outro qualquer, esvaziando a dimensão política da residência e da cidade, pois o processo de morar pressupõe a tomada
de decisão e participação acerca do local que habita.
Em 7 anos (2009-2016), o PMCMV está presente em 5.530 dos
5.570 municípios do Brasil, e representa um investimento de aproximadamente R$295 bilhões; 4.219.366 unidades habitacionais contratadas; e, cerca de 10,5 milhões de pessoas beneficiadas. De acordo
com as pesquisas (MOREIRA et al, 2017), na Faixa 1, a prioridade é
a construção de novas unidades, o que inibe o desenvolvimento de
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HABITA BRASÍLIA

da Comuna Dom Hélder Câmara, produzidos pelo USINA CTAH.
Apesar dessa modalidade, as entidades de forma geral ainda não
conseguiam construir em locais privilegiados das cidades. Além disso, em 2018 ocorreu o congelamento dessa categoria, paralisando
os financiamentos já iniciados e não abrindo novos editais. Este congelamento representou um recuo nas políticas que visam mais autonomia a população na questão de gestão do próprio território.
O Programa Minha Casa, Minha Vida, não resolve as questões da
habitação em nenhuma das suas diretrizes porque o problema dela,
segundo Nascimento e Tostes (2011), é que no Brasil há seis milhões
de domicílios vagos, estes porém, estão nas centralidades urbanas e
em detrimento dos altos valores especulativos desses imóveis, as populações que realmente não possuem onde morar não conseguem
acessá-los. De acordo com as autoras: “Essa estatística revela não
só a má distribuição das moradias, em razão da atuação dos agentes
do mercado privado, mas também o baixo poder aquisitivo dos pobres no acesso ao estoque habitacional adequado” (NASCIMENTO
e TOSTES, 2011).

Construção de conjuntos habitacionais PMCMV de apartamentos em Guarulhos (SP) (Governo de São Paulo) // Construção de conjuntos
habitacionais PMCMV de casas em Imperatriz (MA) (Prefeitura de Imperatriz)

outros programas, e a Faixa 1 e Faixa 3 são as que menores índices
de conclusão de obra.
O programa contava ainda com a modalidade “Minha Casa, Minha
Vida - Entidades” (PMCMV-E), também criada em 2009 como forma
de estimular o cooperativismo e participação popular na solução de
projeto de habitação em duas modalidades: construção de unidades
habitacionais urbanas ou requalificação de imóveis urbanos (CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL), por meio de associações e entidades sem
fins lucrativos. Por esse programa, as comunidades organizadas puderam, em terrenos que elas já tinham posse, realmente criar e modificar os conjuntos habitacionais, porque o PMCMV-E permitia os
processos de autogestão, autoconstrução, mutirão e administração
direta dos recursos, ainda que nos limites das diretrizes do Minha
Casa Minha Vida tradicional. Grupos de assistência técnica como o
USINA CTAH puderam construir diversos empreendimentos de qualidade e com inovação técnica financiados pela Caixa e com participação popular, já que a comunidade participava desde o desenho de
projeto até a construção dos imóveis. As figuras 1 e 2 demonstra o
projeto dos conjuntos Tânia Maria e Cinco de Dezembro, e o projeto

1: Projeto demonstrado na comunidade de Suzano (SP) financiado pelo PMCMV-E (USINA CTAH) // 2: Projeto em execução em processo de mutirão
da Comuna Urbana Dom Hélder Câmara em Jandira (SP) também financiado pelo PMCMV-E (USINA CTAH)

Política distrital: v Conjunto de casas projetado e entregues pela CODHAB/DF no Sol Nascente (Agência Brasília) // Conjunto de apartamentos projetado e entregues pela CODHAB/DF (Agência Brasília)
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Seguindo os moldes de separação das faixas de renda
da população e as formas de financiamento do Programa
Minha Casa Minha Vida, o Governo do Distrito Federal lançou por meio da empresa pública CODHAH/DF - Companhia de Desenvolvimento de Habitação do Distrito Federal,
o programa Habita Brasília, com o objetivo de regularizar
áreas informais e construir habitação popular. Ele se estrutura nos eixos:
“Lote Legal: Oferece lotes urbanizados a preços mais
acessíveis para famílias de baixa renda cadastradas na
CODHAB, para que possam produzir as suas próprias casas;
Morar Bem: Enfoca a construção de unidades habitacionais, propriamente ditas, com recursos do Minha Casa
Minha Vida que são entregues às famílias que possuem cadastro na CODHAB;
Na Medida: Atua diretamente em melhorias habitacionais, como pequenas reformas de casas, e em melhorias
no espaço público; contando com a ajuda de arquitetos da
CODHAB;
Aluguel Legal: Modalidade em que o GDF oferece aluguéis mais acessíveis em relação aos encontrados no mercado, principalmente para famílias de baixa renda;
Portas Abertas: Modalidade que convida empresas do
mercado imobiliário a oferecerem unidades habitacionais a
preços mais acessíveis, semelhantes às faixas de renda do
Minha Casa Minha Vida.”(RANGEL, 2019).

O programa oferece uma diversidade de modalidades
para a obtenção da moradia, que favorece a diversidade
de situações e famílias, porém ainda prevalece em grande escala a preferência do governo pela produção de unidades habitacionais. A CODHAB/DF em 4 anos entregou
cerca de 55 mil unidades habitacionais escrituradas para
famílias de baixa renda - a maior entrega de unidades habitacionais em 40 anos de programas governamentais.
Além disso, o Projeto na Medida tem destaque no governo
dos últimos anos, apresentando o início de uma mudança
na forma de encarar a habitação social, o que tornou a
CODHAB/DF referência nessa questão.
Entretanto é importante ressaltar que o programa visa
a solução rápida para o problema de moradia e não apresenta um planejamento estratégico para o desenvolvimento da cidade no quesito democratização do acesso à moradia. As áreas de atuação do governo estão na periferia, e
só são feitos projetos para essas áreas, não havendo uma
política de adensamento de áreas mais centrais e com
maior disponibilidade de infraestrutura urbana.
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regularização
fundiária
A regularização fundiária é o mecanismo de
garantir o direito social da moradia de forma a
viabilizar a titulação dos moradores de assentamentos informais, mudando a vida das pessoas
que passam da informalidade para uma suposta
formalidade, em que a população tem, ao menos,
a segurança de posse do lote. Acompanhado da
segurança de posse, a regularização deve ser
acompanhada pela chegada de serviços de infraestrutura urbana, saneamento básico, equipamentos públicos e desenvolvimento sustentável,
para que assim o direito à moradia digna seja adquirido completamente.
O direito à moradia, como já tratado, é garantido pela Constituição Federal de 1988, assim como
pela Declaração de Direitos Humanos da ONU. A
moradia digna existe quando num bairro há urbanidade e uma qualidade de vida proporcionada
pela infraestrutura urbana, comércio local e oferta
de emprego. A regularização, portanto, não pode
apenas servir para a titulação de posse.
Entretanto, de acordo com Costa (2016):
“O planejamento urbano e a regularização urbanística decorrentes do modelo imposto pela
classe dominante servem para assegurar o controle da produção e da desigual distribuição do
espaço urbano. Isso impede que a urbanidade
chegue aos locais ocupados pelas comunidades
que já não dispõem de recursos em tantos outros
aspectos” (COSTA, p. 68, 2019).

Em 2001, o Brasil deu um salto nas políticas urbanas e na importância dada ao planejamento urbano, com a criação do Estatuto das Cidades (Lei
Federal nº 10.257/2001), que entre tantas indicaRua em Santa Luzia (Gabriel Lyon)

ções, obriga as cidades a fazerem um Plano Diretor
(oferecendo incentivos de financiamento para as
que cumprem o Estatuto), e a obrigação da participação popular para os processos de regularização.
Em 2009, foi reformulada a Lei de Regularização
Fundiária (11.977/2009), que a define como:
“A regularização fundiária consiste no conjunto
de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo
a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado” [art. 46, revogado pela Medida Provisória nº 759, de 2016]. (BRASIL, Lei nº 11.977/2017
apud COSTA, 2016)

Essa Lei representa alguns avanços nos conceitos acerca da cidade, porém em 2017 (Lei nº
13.465/2017) surgiu alteração desta Lei, e houve
assim um retrocesso, pois, até o conceito de regularização fundiária foi alterado para que os interesses das elites dominantes se mantenham na
produção da cidade. A partir dela, é obrigatória a
apresentação de um projeto urbanístico para acontecer a regularização, o qual não precisa mais estar
vinculada às diretrizes do Plano Diretor; foram alteradas mais de 20 legislações que tangem a regularização, atrasando os processos uma vez que os
municípios precisam reformular suas leis; substituição de termos técnicos para termos abrangentes.
A nova Lei foi criada para a cidade, mas dá ênfase
no rural (propriedades tratadas com usucapião);
regularização de ZEIS e conjunto habitacional sem
“habite-se”, entre outros retrocessos que serão de

Santa Luzia (Metrópoles)

benefício do mercado imobiliário. (COSTA, 2019)
vimento Urbano e Habitação (antiga SEGETH), sendo a CODHAB/
Hoje, de acordo com a Lei Federal, para a regularização fundiá- DF responsável pelas áreas de interesse social, como Santa Luzia,
e a TERRACAP - Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal é
ria, é necessário seguir as etapas:
responsável pelas áreas irregulares de classe média. (COSTA, 2019)
“I - Requerimento dos legitimados;
A CODHAB/DF inovou ao pulverizar a ação dos técnicos no terII - Processamento administrativo do requerimento, no qual será conritório, montando escritórios nas periferias de Brasília e fazendo um
ferido prazo para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o
atendimento, em tese, mais direto com a população.Tentou também
imóvel e dos confrontantes;
democratizar mais o processo de projeto de regularização, porém
III - Elaboração do projeto de regularização fundiária;
IV - Saneamento do processo administrativo;
não obteve sucesso uma vez que os projetos ainda mantiveram o
V - Decisão da autoridade competente, por meio de ato formal, ao padrão de urbanização das cidades formais, com alto índice de requal será dado publicidade;
alocação, como é o caso de remoção de toda a população de Santa
VI - Expedição da Certidão de Regularização Fundiária pelo MunicíLuzia e sua transferência, ainda que na mesma região administrativa,
pio ou pelo Distrito Federal; e
VII - Registro da Certidão de Regularização Fundiária e do projeto de para um prédio.
A situação fundiária do Distrito Federal é alarmante. Desde que
regularização fundiária, aprovado no cartório de registro de imóveis em
que se situe a unidade imobiliária com destinação urbana regularizada. o PDOT foi efetivado, com os zoneamentos de ARIS, ARINE e ZEIS
” (BRASIL, Decreto Nº9.310/2018)
(ou Reurb-S e Reurb-E na nomenclatura da Lei nº 13.465/2017)1 das
regiões irregulares da época, já foram mapeados cerca de 455 novos
Sendo que para áreas de Regularização de Interesse Social:
assentamentos informais. A irregularidade no DF abrange das cama“1º Apenas na Reurb-S, a legitimação fundiária será concedida ao das mais pobres e periféricas às classes mais altas.
Santa Luzia, é marcada no PDOT como ARIE (Área de Relevanbeneficiário desde que atendidas as seguintes condições:
I - não ser o beneficiário concessionário, foreiro ou proprietário de te Interesse Ecológico), porém, sofreu um crescimento da ocupação
imóvel urbano ou rural;
nos últimos 15 anos e hoje pode ser considerada uma área que preII - não ter sido o beneficiário contemplado com por legitimação de cisa da regularização fundiária, pois conta com mais de 7 mil famílias
posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda
de baixa renda habitando o território. Por isso, a CODHAB, sendo a
que situado em núcleo urbano distinto; e
III - quanto a imóvel urbano com finalidade não residencial, ser re- responsável pelas áreas de interesse social, é quem pode efetuar o
conhecido, pelo Poder Público, o interesse público de sua ocupação.” processo de regularização do bairro, então cabe a ela cumprir as di(BRASIL, Decreto Nº9.310/2018)
retrizes da Lei de Regularização Fundiária (nº 13.465/2017), como o
cadastramento socioeconômico e o levantamento topográfico. Cabe
Apesar da Lei Federal de regularização, cabe aos municípios di- a esse trabalho de diplomação propor um projeto participativo de
tar as diretrizes e o ordenamento do território. No Distrito Federal, o forma a ampliar as possibilidades de regularização.
PDOT - Plano Diretor de Ordenamento Territorial, de 2009, é o plano
regulador da urbanização da cidade até os dias atuais. A execução 1
Siglas: ARIE: Área de Relevante Interesse Social; ARINE: Área de Regularização de
das normas fica a cargo da atual SEDUH - Secretaria de Desenvol- Interesse Específico; ZEIS: Zona Especial de Interesse Social; Reurb-S: Regularização Fundiária
de Interesse Social; Reurb-E: Regularização Fundiária de Interesse Específico

cidade emergente:
autoconstrução
A autoconstrução é o processo que se remete às decisões relativas ao espaço tomadas pelos próprios usuários, sem o auxílio ou
assistência de um técnico (arquiteto, engenheiro, construtor civil), a
partir da construção das casas pelas próprias famílias com a compra
de um lote, legal ou ilegalmente, utilizando seus próprios recursos
e muitas vezes sua própria força de trabalho (NASCIMENTO, 2016).
Hoje, de acordo com o CAU/BR, 85% das casas construídas no Brasil
são por meio da autoconstrução, demonstrando como os técnicos
ainda estão distantes da maior parte da produção da cidade e da
maior parte da população.
Esse processo é antigo nas cidades brasileiras. Desde a urbanização, a população mais pobre foi marginalizada, sendo obrigada a
ocupar terrenos periféricos ou que não são de interesse do mercado
imobiliário, mas que são importantes para a inserção na dinâmica urbana, como é o caso de Santa Luzia. Dessa forma, os bairros periféricos são todos autoconstruídos em padrões emergentes, seja suas
residências ou até mesmo a sua infraestrutura urbana.
Tais padrões emergentes são propriedades da cidade ou da construção que surgem a partir do funcionamento (ANDRADE, 2014) e
por meio de vários agentes, humanos ou não humanos (SANTOS,
2016), em que uma propriedade depende da outra para se completar
e que juntas resolvem problemas específicos do lugar e formam uma
totalidade complexa e sofisticada. De acordo com Heliana Rocha:
“Sentido de “emergência” deveu-se ao fato dessas práticas ocorrerem
a partir da iniciativa individual e coletiva de engajamento e fortalecimento
local, proporcionado por processos autônomos, sem a elaboração prévia
de um plano com grande potencial de crescimento, provenientes da ação
que surge de uma abordagem ascendente bottom-up (JOHNSON, 2003),
podendo ocorrer em contextos distintos, além de não depender de processos indutivos que partem de abordagens top-down (SANTOS 2006;
HISSA, 2007; EIZAGUIRRE et al., 2012)” (ROCHA, p.58, 2017)

Ou seja, os padrões emergentes surgem quando os agentes se
mobilizam individual ou coletivamente para promover mudanças materiais sem dependência, por exemplo, do Estado, ou seja, promover
a mudança por eles mesmos nos locais excluídos pelo poder hege-
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mônico. É possível dizer que os padrões emergentes surgem da autoconstrução dos espaços.
A necessidade de fazer a autoconstrução vem
da sobrevivência dos moradores, reivindicando o
direito à cidade e à moradia, que cada vez mais são
mercantilizados pelo mercado da construção civil e
pelas forças do capital, uma vez que morar é o ponto inicial para ter acesso aos outros direitos sociais
garantidos na constituição. O que acontece hoje
é que o acesso das populações de baixa renda à
moradia por meio dos programas governamentais
é ineficiente porque dependem de acesso ao crédito, são submetidas à habitação com dimensões mínimas e engessadas, ou seja, pensadas para apenas um tipo de família, e que na maioria das vezes
estão distribuídas pela periferia da cidade, longe da
oferta de trabalho e lazer. Por isso a autoconstrução de bairros e casas é tão presente na realidade
brasileira, o Estado falta com garantia dos direitos
básicos, e a população precisa criar formas de viver
com o mínimo de dignidade.
De acordo com Nascimento, os processos de
autoconstrução pela população de baixa renda se
diferenciam em três tipos: os loteamentos periféricos, as favelas e as ocupações urbanas. Santa
Luzia se configura no tipo “favela” por seu traçado
morfológico emergente em que primeiro acontece
a compra informal do lote ou a ocupação do terreno, depois, há a construção da obra que se desenvolve ao longo do tempo, dependendo das condições da família. Quanto mais seguras da posse do
lote, mais consolidadas ficam as moradias, passando de materiais como madeirite para alvenaria, por
exemplo (NASCIMENTO, 2016), e também mais
obras de caráter coletivo vão sendo feitas, como
a construção de redes alternativas de esgoto, ca-

nalização da água da chuva. As favelas são hoje
reconhecidas no processo histórico de construção
das cidades e vem sendo objetos de intervenção
do Estado para que aconteça a urbanização delas.
Os pontos comuns entre as autoconstruções
dos três tipos de espaços urbanos emergentes
são: transformação da moradia ao longo do tempo,
cooperação e cumplicidade, demandas imediatas
e possibilidade de transformação futura, autonomia dos moradores, baixo desempenho das moradias devida a baixa qualificação da mão de obra,
e conhecimento e capacidade crítica para decisões
que atendam as necessidades e aspirações individuais ou coletivas (NASCIMENTO, 2016).A autoconstrução revela ainda a inteligência criativa dos
autoconstrutores pois eles desenvolvem ambientes
possíveis de serem expansíveis, flexíveis e que melhor se adaptam à realidade material de cada família. Os conhecimentos são passados de forma empírica e se desenvolvendo na prática. Apesar disso,
ainda é visível se
houvesse capacitação técnica, haveria a melhoria da qualidade dos espaços criados.
Pode-se dizer que a autoconstrução, processo
de decisão autônoma do espaço, é um padrão
emergente das cidades brasileiras, vinculado à obtenção dos direitos sociais negados pelo Estado e
é uma potencialidade dos assentamentos que se
vinculados o conhecimento e saber-fazer dos autoconstrutores à assessoria técnica por meio de
arquitetos sociais, pode ser uma ferramenta democrática de qualificação do espaço.
(Átila Fialho)
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Santa Luzia está localizada em uma área de interesse ecológico, o que faz com que as construções das casas e do bairro necessitem ser as mais
ecológicas e sustentáveis possíveis dentro do que
a população almeja, aliadas às práticas de gerar
habitats mais humanos e vivos. Por isso, há de se
pensar princípios que abordem as esferas sociais,
ambientais, econômicas, culturais/emocionais, e
que resultem em uma ocupação de baixo impacto,
a fim de a transformar em uma comunidade resiliente. Assim, é imprescindível utilizar meios ecológicos
para o planejamento de habitação e do urbanismo.
De acordo com Andrade (2014) uma comunidade resiliente é aquela capaz de responder à escassez de recursos naturais, às mudanças climáticas
e aos problemas sociais, tendo bom desempenho
as situações adversas. A cidade é como o habitat e
um ecossistema (SPIN apud ANDRADE, 2014), por
isso é preciso adaptar a vida cotidiana à natureza.
Assim, a comunidade deve se desenvolver de forUrbanidade
SUSTENTABILIDADE
ma sustentável, com métodos alternativos de infraSOCIAL
estrutura urbana, como por exemplo a drenagem
natural, e na escala do edifício, deve utilizar recursos renováveis, reuso de água, mecanismos para
Mobilidade e
gerar um bom desempenho de conforto ambiental
trasnportes
pacífico e ter salubridade.
sustentáveis
O design da permacultura permite que se crie
Moradias
comunidades resilientes pois tem como objetiadequadas
vo construir sistemas produtivos que atendam as
necessidades humanas em equilíbrio com o meio
ambiente, aproveitando os recursos e funções que
um espaço de paisagem pode ter. Em sua análise
holística, a permacultura tem os conceitos éticos
Revitalização
de cuidado com a terra, cuidado com as pessoas,
urbana
e distribuição equitativa de recursos. Para Mollison
(1998, apud Andrade, 2014), a natureza é uma comunidade entrelaçada e por isso a permacultura
propõe os padrões de organização baseados na
interdependência de recursos, de reciclagem, de
cooperação e de parceria a fim de produzir uma
SUSTENTABILIDADE
Legibilidade e
CULTURAL/EMOCIONAL
comunidade ecológica e economicamente viável,
orientabilidade
porque é autossuficiente.
A análise sistêmica também foi feita por Andrade
Figura 06: Princípios das Dimensões Sustentáveis (2005) (apud ANDRADE, 2014), e gerou princípios
(Fonte: adaptado de ANDRADE e LEMOS, 2015) norteadores que são “características orientadoras
de intervenções no ambiente físico dos assentamentos humanos de interesse comum a diferentes
sociedades, e pode ser aplicado em diferentes contextos. Ele norteia o desenvolvimento de características desejáveis” (ANDRADE, p.238, 2014). Tais
princípios vinculam a sustentabilidade ambiental
com a econômica e social.
Dessa forma, para uma comunidade ser sustentável no nível do urbanismo, ela precisa seguir os

Padrões e
sustentabilidade
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

Conforto
ambiental
Redução, reulização
e reciclagem dos
resíduos

Infraestrutura
verde: gestão
d’água, drenagem
natural e tratamento de esgoto

Proteção ecológica
e agricultura urbana

Adensamento
urbano

SUSTENTABILIDADE
ECONÔMICA

Saúde

Dinâmica
urbana

Desenvolvimento
de economia local em
centros de bairro

princípios de: proteção ecológica (biodiversidade),
adensamento urbano, revitalização urbana, implantação de centros de bairro e desenvolvimento da
economia local, implementação de transporte sustentável e habitações economicamente viáveis, comunidades com sentido de vizinhança, tratamento
de esgoto alternativo, drenagem natural, gestão integrada da água, energias alternativas e, políticas
baseadas em reduzir, reusar e reciclar (ANDRADE,
2014). Para viabilizar as análises, cria-se as dimensões da sustentabilidade: Sustentabilidade Ambiental, Sustentabilidade Social, Sustentabilidade
Econômica e Sustentabilidade Cultural/Emocional,
com parâmetros (figura 06) e indicadores. Tais dimensões propõem criar uma comunidade com vivacidade e integrada ao meio ambiente.
Para edificações sustentáveis, Barros (2011) diz
que para um projeto arquitetônico-urbanístico estar
associado às necessidades do ser humano e suas
relações espaciais, ele precisa estar indissociado
das esferas sociocultural, ambiental e econômica.
Para ela, a arquitetura precisa ser mais humana,
gerando ambientes enriquecedores e saudáveis
para as pessoas. A arquitetura deve enfatizar a escala humana, o fornecimento de abrigo, conforto, e
de contato com o verde. Para Coelho (2007 apud
BARROS, 2011), “a perspectiva ecológica e humana ampla, que considera a importância do lugar
como sítio específico e com identidade específica,
e da proteção e do protagonismo da natureza e do
verde urbano” é a perspectiva do habitar humanizado.
Alexander et al (1977), ao observar os atributos
espaciais de qualidade das cidades, dos prédios
e do ambiente, cria os “padrões” que demonstram
a conexão entre a vivência humana e o ambiente
construído, e que se utilizados como instruções no
processo de projeto, levam a uma comunidade viva
e com profundas relações com o espaço criado,
pois o padrão é uma análise e uma solução para
um atributo, baseado no que já existe ou a comunidade deseja. Barros (2011) analisa que Alexander et al (1977) aplica o conceito de totalidade aos
padrões, em que eles são as estruturas do lugar.
Já para Alexander et al (1977) “as cidades e edificações não poderão se tornar vivas a menos que
sejam planejadas por uma sociedade que compartilha uma linguagem de padrões” (ANDRADE, p.
245, 2014). E de acordo com Barros (2011), “cada
padrão é descrito como apoiado sobre uma rede
que o conecta à outro padrão, e essa rede cria a
linguagem” (BARROS, p. 33, 2011), e é essa linguagem a síntese da totalidade do lugar e de como ele
foi criado.

4

como foi feito

Para cumprir o objetivo de desenvolver um projeto
fazer uma assessoria técnica de uma parte de Santa
Luzia com participação popular, o trabalho consiste
primeiramente em fazer uma análise do contexto local, os conflitos existentes e potencialidades, identificação de rede de moradores, bem como a análise
morfológica das quadras e das moradias existentes.
Em seguida, estudou-se os fundamentos teóricos
para embasar as decisões de planejamento, abordagem com a comunidade e decisões de projeto,
assim como apresentará projetos que tenham práticas participativas em seu desenvolvimento.
Para compor o referencial teórico e bibliográfico,
busca-se abordar as diretrizes urbanísticas para a
Estrutural para que o projeto esteja de acordo com
as normas vigentes e assim seja uma alternativa
possível à proposta do governo. Pretende-se introduzir os conceitos de direito à cidade e à moradia
digna e reafirmar a importância deles para a justiça
social e justificar a permanência dos moradores no
local que estão enraizados. Para propor uma alternativa aos modelos de programas de moradia existentes, é preciso conhecê-los, portanto o trabalho
também traz as opções governamentais de acesso
à moradia, nos níveis federal e distrital.
Com o intuito de apresentar formas alternativas
de habitar um local, principalmente um local com
sensibilidade ambiental como o bairro de Santa Luzia, são apresentados os conceitos de construção
emergente, e suas potencialidades, a ideia de autoconstrução como solução para o déficit habitacional, e conceitos sustentáveis de habitação ligados à
permacultura.
É importante também ter como referência, projetos em áreas similares com participação popular que
já aconteceram, dessa forma, os estudos de casos
analisados apresentam características modos de
atuar em favelas e assentamentos informais com riscos ambientais, porém em que os moradores foram
fixados de forma condizente com o meio ambiente.
O processo participativo tem como objetivo conectar a população ao projeto, sendo esse o produto real das necessidades dos moradores, tendo os

Mulheres
		Poderosas

problemas e potencialidades do local apresentados
e entendidos pela comunidade. Tornar a comunidade parte do projeto é, acima de tudo, transformá-la
em sujeito da ação, e não fazer com que ela seja
apenas o objeto ou público-alvo como as práticas
governamentais a trata. É fundamental, como Fialho (2019) apresenta as ideias de Paulo Freire:
“Desafiar os indivíduos a produzirem as suas compreensões do que vem sendo comunicado por intermédio do espaço que habitam e convivem (...) e reconhecer o valor das
emoções, da sensibilidade, da afetividade, intuição ou adivinhação. Por fim, se é necessário aos sujeitos, necessário é
também para o processo transformar o discurso em uma fala
com estes” (FIALHO, 2019)

“Grupo que começou como um grupo de
economia solidaria e se tornou um grupo de
mulheres que realizam tudo que sonham”

Para implementação, serão feitas entrevistas,
questionários e oficinas paradesenvolver o projeto. A primeira etapa é composta por as atividades
serão para o diagnóstico das quadras a serem trabalhadas, posteriormente e na segunda etapa, as
oficinas serão para o desenvolvimento do projeto,
feito em conjunto com a comunidade. Com a finalização dos diagnósticos da escala urbana, serão
feitas análises das residências do grupo de mulheres “Mulheres Poderosas”. A princípio, foram
feitos levantamentos em 14 casas, para perceber
a dinâmica das residências e a conformidade à família. Juntamente com o levantamento, aplicou-se
um questionário para sistematizar as informações
de diagnóstico e de diretrizes que as próprias moradoras declararam. O desenvolvimento do projeto
aconteceu por meio de oficinas, em que nelas eram
apresentados repertórios imagéticos e as diretrizes
urbanas e arquitetônicas eram discutidas e escolhidas.
Dessa forma, o projeto participativo terá a metodologia já utilizada pelo grupo de pesquisa e extensão “Periféricos: trabalhos emergentes” que determina em etapas o processo de projeto (ANDRADE,
LEMOS, SILVA E LOUREIRO 2019).v

“É um grupo de acolhimento e
emponderamento feminino, que trabalham
também em prol da comunidade”
Explicação do próprio grupo sobre sua definição, resposta concedida dia 31/10/2019

REDE DE MULHERES:

Aucione

Valquíria
Valmira

Vanessa

Rosângela
Dani
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PERIFÉRICO: TRABALHOS EMERGENTES

Para promover a dupla troca de saberes entre estudante e comunidade, será adotado a metodologia desenvolvida por Andrade, Lemos, Silva e Loureiro (2019). O método se baseia no conceito de
adequação sociotécnica - AST em que as pessoas e sujeito da ação
compartilham seus códigos e criando o “interacionismo pedagógico
e sociotécnico”, e é dividido em 5 etapas (ANDRADE et al, 2019).
O processo de projeto é criado a partir da necessidade e vocações
levantadas, e análise do problema segundo as Dimensões da Sustentabilidade, conta com a criação de códigos que sintetizam essas
questões na forma de “códigos geradores” segundo Alexander et al
(1977) e os padrões desenvolvidos por Andrade (2014) de ecossistemas urbanos. Esse formato visa aumentar a participação popular
ao estabelecer essa conexão de linguagem (ANDRADE et al, 2019).

blemas e soluções encontrados em conjunto com a comunidade. O
padrão é abstrato e cabe a cada pessoa interpretá-lo, gerando uma
infinidade de soluções de problemas, e possibilita a aplicar o conhecimento no desenho de forma pedagógica. Aqui se utiliza os padrões
do ecossistema urbano desenvolvido por Andrade (2014), que vincula a técnica ao desenho urbano sensível à água e cidades ecológicas.
Nessa etapa se apresenta à comunidade o “jogo dos padrões”,
criado depois da seleção dos padrões referentes ao contexto local e
do desenvolvimento de ilustrações representativa deles.

3A PARTE E 4A ETAPA: OFICINAS E PRÁTICAS DE PARTICIPAÇÃO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL NA ELABORAÇÃO DE CÓDIGOS TÉCNICOS E TOMADA DE DECI1ª ETAPA: ANÁLISE DO CONTEXTO FÍSICO E SO- SÃO PARA ESCOLHA DE CENÁRIOS
CIAL COM ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL DE
ACORDO COM AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE
O tipo participação depende de acordo com as metodologias
– DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
e com o engajamento das pessoas da comunidade. Em comunidades já organizadas é possível fazer atividades bastante complexas e
A primeira etapa do processo é feita a partir da análise do con- até a realização de mutirão. O objetivo a ser alcançado e os prazos
texto espacial e social por meio das dimensões da sustentabilidade, também determinam substancialmente qual o método será usado
assim como é feita a análise da situação fundiária do local, dados por oficinas, porém o objetivo maior é, de acordo com Andrade, Lesocioeconômicos, dinâmicas locais, conflitos e encontro de atores mos, Silva e Loureiro (2019) “funcionar como dispositivo para promochaves para o processo (ANDRADE et al, 2019).
ver uma autogestão e agregar mais pessoas no desenvolvimento dos
As dimensões da sustentabilidade utilizadas para análise es- planos e projetos” (ANDRADE et al, p. 20, 2019).
pacial foram desenvolvidas por Andrade e Lemos (2015) chamada
O “Periféricos: trabalhos emergentes” utiliza os métodos de pla“Qualidade de projeto urbanístico: sustentabilidade e qualidade da nejamento estratégico, visão, processo charrete, planejamento coforma urbana” e visa analisar o bom desempenho quanto aos as- munitário de ações, pesquisa-ação participativa, jogo participativo,
pectos funcionais, bioclimáticos, econômicos, sociológicos, de iden- sessões de trabalho, avaliação e preferência visual, júri ou conferêntidade e orientabilidade, afetivos, simbólicos e estéticos bem como cia de cidadãos, painel de peritos, células de planejamento, tertúlia
éticos e ecológicos. Utilizando os princípios da sustentabilidade com e avaliação de pós-ocupação. A tabela ao lado abaixo demonstra as
as dimensões morfológicas, criou-se 4 dimensões da sustentabilida- atividades e envolvimento da comunidade nos trabalhos
de: ambiental, social, econômica e cultural. A partir de cada princípio
5ª ETAPA: A PARTIR DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS
surge os indicativos para a avaliação positiva ou negativa de cada
APRESENTADAS,
ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CADERcaracterística.
NO TÉCNICO ILUSTRADO COM ESTUDO PRELIMINAR
Nesse trabalho também serão aplicados os parâmetros do li- CONTENDO TODO O PROCESSO.
vro “Habitação Coletiva: a inclusão de conceitos humanizadores no
processo de projeto” (BARROS, 2011), e os padrões para edificações
Essa etapa é a de conclusão do curso de graduação ou pes(ALEXANDER et al, 1977) para avaliação arquitetônica das constru- quisa e extensão, e propõe a criação de um caderno técnico na linções e para embasar as diretrizes de projeto.
guagem mais popular de forma que a comunidade detenha também
os resultados do processo e incentive a sua luta. Esse caderno é
2ª ETAPA: A TRANSFORMAÇÃO DE CÓDIGOS TÉCNICOS EM PADRÕES ESPACIAIS E DE ACONTECIMENTOS disponibilizado e enviado para órgãos governamentais responsáveis
pela comunidade, além de servir de referência a outros estudantes.
O objetivo dessa etapa é elaborar padrões a partir dos pro-

ETAPAS DE ENVOLVIMENTO COM
A COMUNIDADE,
OFICINAS E PRÁTICAS URBANAS
(FONTE: ANDRADE ET AL, 2019)
1. APROXIMAÇÃO:
Envolvimento inicial por meio eventos, caminhadas coletivas, questionários, entrevistas, mapas mentais, mapas afetivos com infográficos.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. JOGO DOS “PRADRÕES” COM A DINÂMIDA 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.
6. 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.
7. CONSTRUÇÃO DOS 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.
8. PRODUTO FINAL: CADERNO ILUSTRADO
Apresentação do produto intermediário à comunidade antes de ser finalizado o produto no formato de caderno/relatório produto no formato de caderno/relatório.

40

Aplicação de questionário // Mulheres Poderosas definindo os padrões urbanos
O HABITAR DAS MULHERES PODEROSAS: COMUNIDADE SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIA.

41

5
42

O HABITAR DAS MULHERES PODEROSAS: COMUNIDADE SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIA.

como é o lugar

analisando santa luzia
com quem vive lá
(Liza Andrade)

A primeira etapa do processo participativo aconteceu com as ofiCARTOGRAFIA DA AÇÃO
cinas feitas para diagnóstico de Santa Luzia inteira, no contexto do
OFICINA
Trabalho de Diplomação: Plano de Bairro, de Átila Rezende Fialho. A
PRIMEIRA VEZ EM SANTA LUZIA!
24/03
princípio, as atividades aconteciam de 15 em 15 dias na Educamar
(ONG voltada para a educação das crianças da comunidade), e posteriormente, em conjunto com os moradores, foi decidido que elas
ENTREVISTA
aconteceriam uma vez por mês.
DEFINIÇÃO
DO CONTEÚDO DA
Aqui não serão descritas as metodologias porque as oficinas em
DIPLOMAÇÃO
questão não foram pensadas pela autora do trabalho, entretanto de
31/03
forma geral, foram utilizados mapas técnicos e de imagem de satélite
como material e desenho em cima desses mapas como método.
BAZAR
O acompanhamento das oficinas era para a criação dos laços com
VISITA
28/04
os moradores e entendimento do contexto que o trabalho estava inserido, e a partir dele, as demandas gerais foram compreendidas e
foi por elas que a poligonal de atuação deste trabalho foi definidas,
INFRAESTRUTURA VERDE
de forma a potencializar o engajamento dos moradores neste traOFICINA
balho. Tais oficinas ampliaram também a rede extensionista no polo
05/05
da Estrutural, que conta hoje com várias frentes de trabalhos entre
MAPA CULTURAL/AFETIVO
trabalhos finais de diplomação, estudantes extensionistas e pesquiOFICINA
sadores, e mestrado..
05/06
Apesar das atividades estivessem voltadas ao Plano de Bairro, algumas informações sobre a condição urbana da área de reabilitação
foram colhidas por causa da forte presença das moradoras da área,
que depois soube-se que faziam parte do grupo “Mulheres Poderosas”, e foram utilizadas nas análises deste presente trabalho, como
o uso do solo, os padrões urbanos e análise das dimensões susten- Ordem cronológica das atividades da primeira Etapa de particiação em SAnta Luzia
táveis.

ENTREVISTA
(Átila Fialho)

(Átila Fialho)

CARTOGRAFIA DA AÇÃO
A oficina tinha o objetivo de apresentar os membros do polo
de extensão da Estrutural e mapear as atividades dos moradores para entender melhor o cotidiano (FIALHO, 2019).
Os moradores se apropriaram da atividade proposta depois
que entenderam o mapa. Desenharam espontaneamente seus
eventos cotidianos, localizaram residências e moradores, colocaram informações no mapa de nível comunitário, mapearam fisicamente as separações internas de reconhecimento no
espaço (setorização), como por exemplo o “o povo do Fernando”, que são os moradores que vivem atrás da cooperativa de
reciclagem, ou então o “bananal”, ex-chácara com produção
de bananas, indicaram onde há problemas com escoamento
de água na época da chuva e até mesmo locais de violência.
O objetivo foi cumprido em relação ao entendimento das
atividades cotidianas: muitas pessoas se utilizam dos serviços
no Guará e na Estrutural, enquanto os problemas de saúde
são tratados no Plano Piloto e não existe sistema de transporte
público dentro de Santa Luzia.

Na segunda visita, a proposta era conversar sobre infraestrutura verde, porém em detrimento de uma série de fatores,
só apareceram duas moradoras. A oficina foi adiada e ao invés disso, foi feita uma entrevista com elas para aprofundar
mais em questões locais. Os temas principais temas foram:
“minhocão” e lista de espera da CODHAB; precariedade das
moradias e falta de saneamento básico, padrões de soluções
existentes na comunidade encontradas pelas moradoras para
enfrentar os desafios; organização comunitária para resolução
dos problemas. (FIALHO, 2019)
A entrevista foi muito produtiva para entender pelos olhos
das moradoras os problemas, condições de moradia as demandas, assim como soluções viáveis até por meio de autoconstrução, para a Santa Luzia, que elas próprias já aplicam
por elas mesmas para melhoramento dos espaços públicos
e das suas casas. Pode-se perceber as potencialidades e conhecimento empírico das moradoras.
A partir da entrevista, foi determinado a área de atuação,
sendo esta o local de moradia das moradoras mais engajadas
nas oficinas do Plano de Bairro, e as ideias iniciais para este
presente trabalho, como lidar da reabilitação do espaço público e tangenciar a questão da moradia

(Átila Fialho)

INFRAESTRUTURA VERDE

MAPA CULTURAL/AFETIVO

A oficina tinha como objetivo mapear os pontos críticos de
acúmulo e fluxo de água, mapear o abastecimento de água,
saber os pontos de descarte de lixo e de esgoto a céu aberto,
saber onde os moradores depositavam o lixo e se existia um
depósito para ele. Também tinha como objetivo pensar em soluções sustentáveis como o recolhimento de lixo por moradores da própria comunidade, assim como infraestruturas verdes
para conter o acúmulo de água e fazer o tratamento de esgoto.
Os moradores participaram da oficina novamente se apropriando do mapa e marcando os locais onde eles achavam relevantes para o tema. Através de relatos, os moradores indicaram
que já existiram iniciativas dentro da própria comunidade para
a coleta de resíduos sólidos, assim como os moradores fazem
a separação dos materiais recicláveis para doar aos moradores
que os revendem para as cooperativas de reciclagem.

A oficina tinha como objetivo mapear as relações de identificação do território e seus usos. Novamente, os moradores
mobilizados foram o da chamada “Quadra da Teresinha”, o que
centralizou os usos na parte mais antiga de Santa Luzia, que
coincide com a área de intervenção. A atividade mapeou principalmente os comércios e instituições locais, sendo possível
entender a dinâmica noturna no bairro .
A colocação de ícones facilitou a precisão na identificação
dos lotes em relação aos comentários e usos, porém os símbolos não foram inteiramente usados porque foi preciso anotar as
atividades no verso deles. A apropriação da metodologia pelas
moradoras não foi completa, uma vez que os símbolos eram
colocados pelos estudantes a fim de guardar todas as informações passadas por elas.
Com relato das moradoras, conhecemos a dinâmica da abertura de creches pelos próprios moradores, das associações e
da relação das moradoras presentes com as propostas do governo para habitação social.
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ANÁLISE DAS DIMENÕES MORFOLÓGICAS
Avaliação da Sustentabilidade Ambiental

Analisando as dimensões da sustentabilidade na
área de intervenção, foi considerada como insustentável, tendo apenas 41% de parâmetros positivos na sustentabilidade social, aqui cabe ressaltar
que Santa Luzia tem olhos para rua, porém não da
forma que a morfologia urbana tradicional considera (aberturas e fachadas ativas para a rua, de forma
que uma pessoa possa vigiar a rua de dentro de
um espaço fechado), mas sim com a quantidade
de gente que fica na rua, sentada em suas cadeiras
ou crianças se apropriando do único espaço público da localidade. A sustentabilidade econômica
possui 20% de aspectos positivos, relacionado à
quantidade de usos comerciais na região e com a
taxa de ocupação que por estar em uma periferia e
no limite de uma área de interesse social, deve ser
Avaliação da Sustentabilidade Econômica
mais baixa que uma centralidade, por exemplo.
Possui 6% de aspectos positivo em relação à sustentabilidade ambiental, relacionado à potencialidade da região com práticas de reciclagem, sendo
essa a dimensão em estado mais grave. Entretanto, o local conta tem aspectos positivos, principalmente na sustentabilidade Cultura e Emocional, em
que a avaliação foi de 86%, e isso é exposto no
conhecimento das moradoras sobre as atividades
que acontecem na quadra, o conhecimento entre
as pessoas que moram ali e a esperança pela mudança de vida. É preciso aproveitar essas qualida- Avaliação da Sustentabilidade Social
des para transformar o local.
Pode-se notar a similaridade entre a avaliação
de toda a Santa Luzia, feita por Andrade e Miranda
(2018) no sentido que o agrupamento de quadras
é considerado insustentável pelas mesmas categorias, porém percebe-se que tal agrupamento possui melhores índices em relação ao todo, por ser
uma área mais antiga e com moradoras já tentando
fazer melhorias no espaço, consolidando redes de
economia solidária e possuir mais marcos no espaço, se tornando assim um espaço com muitas
qualidades e potencialidades para a melhoria da
qualidade de vida dos habitantes até mesmo de
Avaliação da Sustentabilidade Cultural/Emocional
toda Santa Luzia, por ali ser considerado uma centralidade no bairro.

o espaço urbano
em foco
Como já mencionado, a área para reabilitação
urbana foi escolhida por causa dos moradores camobilizados e facilidade de acesso à eles. A região
apresenta um caráter central em Santa Luzia, e isso
é notado ao analisar a morfologia das ruas, que
são longas e servem como entrada e integração
do bairro, a quantidade de atividades econômicas
ao longo das ruas, a materialidade das casas, em
que já é possível perceber um estado de consolidação maior que em outras áreas da região, e a
localização de itrês mportante pontos de referência
urbanos de Santa Luzia: o bambuzal, a Casa da Paternidade e a Educamar. Apesar da centralidade, a
região apresenta apenas casas térreas, tanto por
causa da materialidade de casas transitórias quanto pela incerteza sobre a permanência no local.
A poligonal apresenta áreas residuais decorrentes da abertura em Y das ruas, importantes para
que haja um respiro dentro da malha urbana bastante ocupada, o que representa locais em potenciais para abrigar áreas públicas qualificadas e
pontos de referência dentro do bairro.
O fato do local ser o território das Mulheres Poderosas faz com que aconteçam várias atividades
comunitárias organiza das pelas moradoras, como
bingos e festas juninas, tranformando a região em
uma área de convívío socia intenso.
Após as oficinas de diagnósticos, mapas de análise das dimensões da sustentabilidade foram feitos
para espacializar os resultados, e eles podem ser
conferidos a seguir.

Grafite em portão dá identidade à área de atuação // Área residual decorrente do entroncamento em Y

Rua em Santa Luzia (Liza Andrade) // Rua com água residual
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REFLEXÃO SOBRE O CONTEXTO
URBANO

“Por que que a gente se recusou? É... Aqui na comunidade tem vários tipos de pessoas, tem várias
personalidades... Então como é que eu vou morar
num apartamento sem eu saber quem é meu vizinho debaixo e quem é o meu vizinho de cima?
Então eu posso morar com uma pessoa barulhenta, eu posso morar com uma pessoa que tem má
conduta, então como é que eu vou ter segurança
na minha casa? (...) aí eu tenho cachorro, eu vou
me desfazer dos meus cachorros que são minhas
companhias já desde sempre porque eu não vou
poder levar eles pro meu apartamento?! né?! Não
vou ter como criar. Se eu tiver plantas, igual tem
um monte de gente que tem planta, a V. mesmo o
quintal dela é lotado de cachorro, de gato e planta. Vai botar onde?”
Relato da moradora R. em entrevista concedida dia 31/03/2019

Nesse contexto de exclusão e precariedade,
ao mesmo tempo em que o governo tem planos
para a área, é necessário existir uma ferramenta
para a comunidade para que ela possa negociar
com os técnicos do governo as soluções sustentáveis para os problemas da área.
A proposta encontrada pela CODHAB/DF para
a região não agrada os moradores. De acordo
com Miranda e Andrade (2018), apesar das ações
feitas pela Companhia para manter contato e tornar o processo mais participativo, “em função de
aspectos diversos como soluções projetuais, viabilidade econômica e influências políticas, o projeto não seguiu à risca o que foi discutido. ” (ANDRADE E MIRANDA, p.34, 2018). Além disso, a
proposta não abrange todos os tipos de família
e formas de viver que existem em Santa Luzia,
como os próprios moradores pontuam.
A análise da área de intervenção demonstra
que ela exerce uma centralidade no bairro, por
onde as principais ruas se iniciam e onde tem
comércio e bares, e a relação de reconhecimento no espaço, de acordo com os relatos das moradoras, se dá pelos donos desses comércios, a
partir de bares ou mercearias que já existiram ali
e que hoje não existe mais ou a partir de marcos
na paisagem como é o caso do bambuzal. Da
análise da escala urbana, gerou-se os parâmetros característicos do agrupamento estudado,
onde os padrões com a letra N são padrões novos desenvolvidos a partir da inserção na comunidade.

Percebe-se que a comunidade tem potencialidades em relação à coletivização e perspectivas acerca de melhorias da realidade. Notam-se
ideias de autoconstrução e saberes de como
melhorar a situação das suas casas, das ruas e
até mesmo a situação de infraestrutura. De acordo com Orrego (2016) e confirmado com as moradoras participantes das oficinas promovidas
para o Plano de Bairro, os próprios moradores
das quadras se juntam para fazer uma vaquinha
e disponibilizam sua força de trabalho para fazer
obras de infraestrutura como puxar água e canalizar a água pluvial que é jogada toda na rua.
Tendo em vista essas potencialidades, foi necessário incorporá-las ao trabalho para que assim
democratize-se o processo, adequando à realidade local, e crie o vínculo de pertencimento ao
projeto proposto pela universidade.
Além da dimensão afetiva do projeto, que valorize e intensifique as conexões socioespaciais
já criadas, é preciso criar estratégias sustentáveis para a habitação popular e urbanismo local que dialoguem tanto com as diretrizes normativas ambientais quanto com os anseios dos
moradores para que o processo de urbanização
seja efetivo. A proposta de urbanizar e propor
habitações emergentes em um conjunto de três
quadras com potencial pessoal (pessoas engajadas) e com poucas chances de realocação surge dessa urgência em dar uma alternativa viável
e que condiz com a realidade dos moradores
frente às ações do governo. v
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PADRÕES URBANOS
PADRÃO

PROBLEMA/CONTEXTO

PADRÕES URBANOS
RECOMENDAÇÃO

DIMENSÃO ECONÔNICA
“Evitem cruzamentos bidirecionais,
no mesmo plano, dando preferência
a encontros em “T” e a ângulos retos”
(Moehlecke apud ANDRADE, 2014)

Esse tipo de entroncamento cria
espaços residuais com potencialidade para ser um espaço público
qualificado, além disso, na área de
intervenção, o entroncamento em
Y dá origem às ruas principais do
bairro.

Qualificar os espaços residuais, delimitar espaço de permanência e passagem e utilizá-los como ponto de
encontro ou praças pequenas.

89. Lojas de proprie- “Lojas muito grandes, ou com prodade individual (ALE- prietários ausentes, não são interesXANDER et al., 1977) santes para o bairro. Explica que as
grandes cadeias de lojas tendem a
ser impessoais, prejudicam o comércio menor e não melhoram as
condições das comunidades” (Moehlecke apud ANDRADE, 2014)

“Crie oportunidade para a instalação
de pequenas lojas de propriedade
particular, com proprietários presentes, recuperando o caráter pessoal
nas relações” (Moehlecke apud
ANDRADE, 2014)

N2. “Edifícios comer- Em uma analogia à Jane Jacobs, em
ciais voltados para a Santa Luzia, apenas os edifícios comerciais são voltados para rua com
rua”
pequenas aberturas, e não todos os
prédios. Como a região não está no
centro da cidade, essa característica
não é de todo negativo, pois a vivacidade se encontra de outras maneiras

Possibilitar ruas seguras para ampliar
as aberturas para a rua, assim como
criar espaços externos agradáveis
para aumentar a permanência das
pessoas no espaço público

N3. Casas térreas

Aumentar o aproveitamento do solo
em locais propensos para tal, de forma a garantir maior abrangência do
projeto de habitação e adensar áreas
que podem vir a serem regularizadas

Percebe-se a predominância de casas
térreas por causa do sistema construtivo das residências ainda serem
temporário não possibilitando a ampliação vertical. Apesar disso, a densidade não é baixa devido às pequenas
dimensões das maiorias dos lotes

PROBLEMA/CONTEXTO

RECOMENDAÇÃO

ILUSTRAÇÃO

121. A forma do cami- “As ruas devem servir à permanênnho (ALEXANDER et cia e não apenas à circulação. Nas
cidades tradicionais, as ruas eram
al., 1977)
espaços públicos importantes para
convivência, enquanto que, nas cidades modernas, as ruas têm sua
função reduzida à passagem” (Moehlecke apud ANDRADE, 2014)

negociação de áreas comuns com velocidades adequadas.” (ANDRADE, 2014)

Aplicar pavimentação permeável para
que se promova a reposição do lençol
freático ao mesmo tempo que melhora a condição de vida dos moradores

PADRÃO

PROBLEMA/CONTEXTO

RECOMENDAÇÃO

DIMENSÃO AMBIENTAL
“Desenvolva ruas que favoreçam a
permanência, a convivência, oferecendo espaços/recantos para interação social, em vez de ruas que ‘expulsam’ as pessoas.”(Moehlecke apud
ANDRADE, 2014)

61. Pequenas praças “A rígida separação entre áreas resi- “Intercale moradias a outras funções
denciais e não residenciais, de forma urbanas” (Moehlecke apud ANDRApúblicas
geral, prejudica a segunda, pois esta DE, 2014)
não possui a vitalidade natural das
áreas residenciais. Nos locais onde
se reside, existe a preocupação em se
manter, cuidar, recuperar o espaço urbano. Defende que a falta de cuidado
está muito relacionada à ausência de
moradores. Além disso, as moradias
fomentam outras atividades urbanas”
(Moehlecke apud ANDRADE, 2014)

N5. Espaços comuni- Os espaços comunitários são pontos É preciso que se destine um local
de reunião e confraternização entre para um espaço comunitário, que
tários
os vizinhos. Também são locais im- seja grande e que caiba um bom núportantes para a articulação dos mo- mero de pessoas para que a articularadores e tomada de decisões. Na ção da comunidade possa ser cada
área selecionada não existe um espa- vez mais forte.
ço dos moradores para as atividades
deles próprios

48. Habitações inter- “A rígida separação entre áreas resi- “Intercale moradias a outras funções
denciais e não residenciais, de forma urbanas” (Moehlecke apud ANDRAcaladas
geral, prejudica a segunda, pois esta DE, 2014)

A23. Ruas comparti- “A largura das vias locais para compor- “Projete ruas locais estreitas e comlhadas (Desenho Ur- tar veículos, transportes públicos, ciclo- partilhadas com canteiros pluviais ou
bano Sensível à Água) vias e pedestres aumenta sua área de jardins de chuva e árvores ou trincheiimpermeabilização. O desenho de ruas
ras de infiltração em áreas mais dencompartilhadas visa à utilização integrasas. Evitar o desnível entre a calçada
da dos espaços públicos entre os veículos, pedestres e bicicletas. O objetivo e via com um piso único, de prefedo espaço partilhado é uma melhoria rência utilizando um piso permeável.”
da segurança rodoviária. Ele promove a (ANDRADE, 2014)

N4. Ruas pavimenta- As ruas não são pavimentadas e se
encontram na terra. Essa condição
das
faz com que haja muita poeira na
época da seca, e com que a água
fique empoçada, criando verdadeiros lamaçais
54

PADRÃO

DIMENSÃO SOCIAL

5. Entroncamento em “Acidentes são bem mais frequentes
T (ALEXANDER et al., em cruzamentos, do que em cone1977)
xões em “T”. Em vias de dupla direção, que se cruzam, existem muito
mais pontos passíveis de colisão (5
vezes mais) do que conexões em T”
(Moehlecke apud ANDRADE, 2014)
N1. Entrocamento
em Y

ILUSTRAÇÃO

ILUSTRAÇÃO

PADRÃO

PROBLEMA/CONTEXTO

RECOMENDAÇÃO

ILUSTRAÇÃO

DIMENSÃO CULTURAL/EMOCIONAL

N8.Rego na rua

Caminho que água ou esgoto faz na
rua, criando um caminho linear (às
vezes formando poças) no espaço
público e dificultando a salubridade
e locomoção no espaço.

Utilizar métodos da infraestrutura verde para canalizar e infiltrar a água, ao
mesmo tempo que prever o saneamento para as residências que despejam esgoto na rua.

N12. Lote com diver- Por ser uma ocupação emergente,
sas dimensões
os lotes não possuem dimensões
padronizadas, inclusive com subdivisões (“becos”), e isso traz diversidade de pessoas e famílias para a
comunidade

Como mosaico de subculturas (ALEXANDER et. al, 1977), é importante
manter a identidade de vizinhança
para ter unidade no conjunto do bairro

N9. Rua sem sombra

Nota-se que não existem árvores ou Desenvolver mecanismos de sombremarquises para sombreamento das amento de forma a garantir melhor
ruas, seja por causa da ocupação conforto ambiental ao pedestre.
irregular de aproveitamento do espaço ou por tipologias que não favoreçam o uso de marquises

N13. Continuidade de O tamanho das quadras e, consecaminhos
quentemente, do percurso das ruas
influencia na quantidade de oportunidades pelo caminho, possibilidades de novas rotas e encontros. Falta em Santa Luzia a conexão entre
as ruas.

Para que a locomoção melhore, é
necessário conectar mais as vias ao
criar mais cruzamentos. Desenhe
quadras curtas, formando uma rede
de usos combinados e complexos
para os usuários do bairro

N10. Iluminação emer- Sem o fornecimento de iluminação
gente de rua
urbana, a população cria sua própria iluminação: cada morador ilumina sua entrada com a eletricidade puxada de casa

Desenvolver um sistema de iluminação de forma a aproveitar a potencialidade dos moradores e garantir
maior abrangência no agrupamento

N14. Placas de identi- Santa Luzia conta com um sistema Aumentar a abrangência desse sisteficação de endereço
de identificação de endereço pró- ma e promover sua valorização
prio criado pela associação de moradores

N11. Coleta de lixo É possível perceber que existem
seco
poucos pontos de coleta de lixo no
geral, e não existe pontos para separação entre os tipos de lixo (reciclável e orgânico), o lixo é jogado
de forma misturada nos papalixos,
que não comportam o volume de
resíduos

Ao definir pontos comunitários de coleta de lixo reciclável, o volume do lixo
convencional diminui ao mesmo tempo que pode auxiliar catadores locais

N15. Marcos visuais

Os marcos visuais ajudam na identificação dos lugares e circulação no
bairro, podendo ser referência de
uma rua, de um local especial. Eles
evitam que os pedestres fiquem
desorientados. Também são úteis
para criar vínculos emocionais com
o lugar

Identificação de marcos visuais existentes e criação de novos para que
o bairro fique mais claro, tenha referências de pontos estratégicos e se
valorize a identidade já presente no
bairro.

não possui a vitalidade natural das
áreas residenciais. Nos locais onde
se reside, existe a preocupação em se
manter, cuidar, recuperar o espaço urbano. Defende que a falta de cuidado
está muito relacionada à ausência de
moradores. Além disso, as moradias
fomentam outras atividades urbanas.”
(Moehlecke apud ANDRADE, 2014)

N6. “Becos“

Lotes são subdivididos entre várias
famílias, cria-se “mini-condomínios”, que os moradores chamam
de becos

É preciso melhorar a qualidade arquitetônica e fazer uma divisão condizente com a quantidade de moradores de um lote, garantindo moradias
dignas

N7. Centralidade

A área de abrangência do trabalho
está localizada no centro de Santa
Luzia, sendo onde se encontra as
principais ruas de acesso ao interior
do bairro. Tais ruas também são as
que mais têm cruzamentos e por
onde passa mais pessoas.

Por causa da centralidade, a região
favorece o comércio, as atividades de
lazer e também as moradias. É preciso que o tipo do uso do solo seja
adequado para essa característica.

O HABITAR DAS MULHERES PODEROSAS: COMUNIDADE SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIA.
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TRANSITANDO ENTRE ESCALAS: LEVANTAMENTOS E
APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO

mas e as habitações?
As casas dessa região têm materialidades bastantes diversas, embora a maioria tenha muro de alvenaria, dentro dos lotes a moradia
ainda é em madeirites. embora existam casas em alvenaria e com
acabamentos. As casas que ainda se configuram com barraco têm
fachadas dinâmicas que quebram com a monotomia das ruas, já
as resisdências com fachadas de alvenarias se apresetam de forma
bastante diversa, algumas com pinturas e texturas, outras rebocadas
e ainda fachadas apenas na alvenaria. Os dois tipos de fachadas
contribuem para uma dinamicidade dos trajetos. Importante ressaltar
que os grafites das fachadas das principais ruas foram decorrentes
de uma ação com artistas do mundo todo, e tal ação criou marcos
visuais em Santa Luzia.
A área contém muitos becos no padrão “condomínio”, ou seja,
aqueles que os becos são fechados por um portão, que limita a entrada de pessoas que não moram ali. Em outras regiões de Santa Luzia, existem também becos sem muros, em que a rua vai se estreitando até se tornar impossível de passar. Excluindo os becos, as casas
aparentam ser unifamiliares de uso residêncial, porém é expressiva a
quantidade de lotes de uso misto na região.

O sistema de infraestrutura se mantém nesse região, sendo o sistema de esgotamento feito por fossas improvisadas, abastecimento
de água e energia elétrica são por meio de ligações clandestinas.
A infraestrutura urbana é precária, as ruas não são asfaltadas e nos
períodos de chuva encontra-se água no meio do caminho. Abaixo
podemos conferir a fachada das casas, que demonstra os diversos
tipos de materiais construtivos, e a situação das ruas. Uma reclamação das moradoras entrevistadas é que suas casas estão mais baixas
que o nível da rua por conta dos inúmeros aterros que os moradores
foram fazendo, que contribui para o empoçamento de água dentro
dos seus lotes.

Ilustração de uma cozinha integrada com a sala na residencia de uma moradora

Com o intuito de entender a condição das moradias, disposição
dos ambientes, diagnósticos das casas e desejos dos moradores,
houve a necessidade de fazer um levantamento das moradias existentes. Com auxílio da moradora Valquíria, selecionou-se as residências das participantes do grupo “Mulheres Poderosas” que estavam
dentro da poligonal de atuação, e dessa forma, durante o mês de
agosto e início de setembro, foram feitas as visitas às casas. No início de cada visita, uma breve apresentação oral do trabalho era feita.
A maioria das moradoras sabiam sobre o Plano de Bairro, então a
apresentação tratou sobre a moradia e o intuito do trabalho de dar insumos para uma discussão mais embasada tecnicamente pelos moradores com o Governo do Distrito Federal, também era dito que o
trabalho era uma proposta que não leva a materialização do projeto,
para não criar expectativas na comunidade.
Após a conversa, foi feito um questionário para sintetizar as informações, que muitas vezes podem ser dispersas quando apenas conversadas. O questionário contava com perguntas pessoais, questões
sobre a casa e sobre a rua. No momento da aplicação, a sequência
de perguntas evoluíu com a escala (primeiro moradia, depois a cidade), posteriormente, as respostas e perguntas foram separadas de
acordo com os parâmetros adaptados das Dimensões da Sustentabilidade para a escala residencial, para se encaixarem na metodologia usada pelo trabalho. Notou-se que por mais que o questionário
tivesse sido pensado com uma linguagem menos técnica, na hora da
aplicação foi preciso explicar algumas perguntas, mas esse fato não
foi um empecilho para a aplicação do questionário. As perguntas já

separadas pelas Dimensões se encontra no final deste subitem.
Finalizando o questionário, iniciava o levantamento. Procurou-se
montar as plantas em conjunto com as moradoras, em que elas guiavam os desenhos. Depois, registrava a casa através de fotos, que
eram autorizadas prontamente quando se dizia que as imagens iam
virar desenhos para não haver muita exposição. As moradoras foram
bastante receptivas, respondendo a todas as perguntas do questionário, conversando sobre o cotidiano e permitindo que se tirasse foto
dos cômodos.
Percebe-se que as casas de forma geral têm o número de quartos
adequado para a quantidade de moradores, porém as dimensões
menores do que o ideal. Muitas casas são escuras e pouco ventiladas por causa do aproveitamento dos muros, sem as aberturas corretas. Prevalece a existência de muros de alvenaria, principalmente
o muro frontal, para delimitação do lote e auxílio na prevenção de
enchentes e da entrada de animais indesejáveis. A materialidade das
casas varia apenas entre o bloco cerâmico e o madeirite, e sua consolidação depende da vontade dos moradores em investir sem a certeza de permanecer no local. A maior parte das casas estão abaixo
no nível da rua, e o único padrão para a solução desse problema é o
aterramento.
Nota-se uma variedade na forma de vida: animais e plantas fazem
parte do cotidiano das famílias, e essa variedade precisa ser considerada para os projetos de intervenção no local, que acabou sendo
ignorado pela proposta feita pela CODHAB.
Ilustração de uma cozinha de uma moradora
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���������

�����

�����������������

Não 84,6%

6anos
10anos
12anos

�����

15,4%

Muitas mulheres estavam desempregadas 6IRHE
e declararam a renda
3RHIXVEFEPLE
do Bolsa Família

ONDE TRABALHAM
�����
���

�����������
��������������������
����������
��������������������������
����������

Santa ������������
Luzia

CÔMODO MAIS USADO DA CASA
�����

�������������

�����
����

�����

���

����
Cozinha/copa
������������
Quarto
casal
������������
������

Quarto
�������
Sala

Plano Piloto

�����

Goiás: 7,7%

Estrutural: 3RHIXVEFEPLE
38,5
Santo Antônio do Descoberto (GO): 15,4%
3RHIQSVEZEERXIWHI7ERXE0Y^ME#

Samambaia: 7,7%
�

Águas Lindas de Goiás (GO): 15,4%
�����������

���������

����������
����������

���

�

���

������������

Casa térrea

�����

�����

Usam para se locomover

Disseram que os filhos brincam na rua

���������

Usam para encontrar os conhecidos

������������
���������
������������

Usam para festejar

��������
�

�����������������
�
��
�����������������

���������

���������

���������

���������
�� (número de pessoas)

���������

76,9%

46,2%

���������

���������

23,1%

���
���

�����

�����
�����

�����

Só em caixa d´água
Só em tambor

92,3%

das casas têm água por causa de
ligações clandestinas, enquanto 7,7%
das casas são abastecidas por
caminhão pipa

Entrega à catadores
locais

�����

O CONFORTO NAS CASAS:

69,2%
46,2%

�7YEGEWETVIGMWEHIYQPSGEPTEVEEVQE^IREQIRXSHIVIWæHYS
declaram que algum cômodo da casa não recebe
WëPMHS#

iluminação natural, sendo o banheiro e pelo menos
um quarto sem iluminação
���

disseram que falta ventilação em���
algum cômodo
da casa,�����
sendo pelo menos um quarto o mais
prejudicado

12 lares têm animal(is) de estimação

Reutilizam: 10

7

A máquina de lavar
roupa é a principal fonte
para reuso

10

������:SGãEGLEUYIEVYETVIGMWEHIYQEWITEVEàÝSHIGEVVSWI

A QUESTÃO DOS SANEAMENTO:

as casas tem apenas 1 banheiro

92,3% feito por
fossa improvisada e 7,7% é jogado na rua
sendo que o esgotamento é

53,8% dizem separar o lixo orgânico seco, e
92,3% descarta o lixo orgânico no papalixo, sendo que
70%* gostaria de fazer compostagem (*10 respostas)

comércio embaixo, casa em cima
comércio e garagem embaixo, casa em cima (1)
áreas em comum embaixo, quartos em cima (1)

SUSTENTABILIDADE EMOCIONAL/CULTURAL
O QUE ELAS MAIS GOSTAM NA CASA DELAS:
12 respostas

De
Ser

tudo

7YWXIRXEFMPMHEHIIGSRìQMGE

OS SITEMAS CONSTRUTIVOS:

61,5%

���

cozinha

38,5%

92,3%

�����

���������

ainda são de������
madeirite
�����������������

querem construir em tijolo cerâmico��������������������
e 7,7% em bloco
���
de concreto

mais citadas:

3
7

�����

mulheres declaram que trabalham em casa enquanto
disseram que gostariam de um espaço para um comércio

SOBRE EXPANDIR A CASA:

12

�5YERXSWGìQSHSW#

mulheres querem aumentar a casa
��������

���

���������
Para
cima
���������

����������
���������

2 quartos
�����
�����

12 respostas

1 quarto

lendo para 1 delas

com infraestrutura
de tijolo
bem organizada e arrumada

A RUS DOS SONHOS:
asfaltadas
com infraestrutura
tranquila

3

apenas
mulheres
reconheceram algum
elemento visualmente
marcante em suas ruas

O QUE MAIS GOSTAM EM SANTA LUZIA:
mais citadas:

���

SOBRE TRABALHO DENTRO DAS
CASAS:
����

2

A CASA DOS SONHOS:

das casas são feitas em tijolo cerâmico

յ:SGãTIRWEIQI\TERHMVWYEGEWE#

4 delas

Da
para
delas
Do varanda para 1 delas
De poder passar um tempo

mais citadas:

յ5YEPWMWXIQEGSRWXVYXMZSâWYEGEWE#

para

casa própria para 3 delas

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

enquanto

mulheres guardam água da chuva e
delas gostariam
de continuar recolhendo ou começar a recolher

6 casas com 2 quartos
���������
�����������������������
disseram que a rua
precisa ter uma
6 casas com 3 quartos
���������
�����������������������
separação entre carros e pedestres
1 casa com 1 quarto
���������
��������
���������
��������
Declararam receber não receber
�
�
��
��
�:SGãEGLEUYIEVYETVIGMWEHIYQEWITEVEàÝSHIGEVVSWI
�
�
�� disseram que
�� não
muitas pessoas em casa
e
TIHIWXVIWGSRWMHIVERHSSWIYXMTSHIYWEVEVYE#
disseram
que nãocomo tá”)
(”funciona
disseram que recebem
(”funciona como tá”)
enquanto
sim

53,8%

Caixa�����
d’água e tambor

������

Não reusam água: 3

յ:SGãSYWYEJEQæPMEYWEQEVYETEVE
յ:SGãSYWYEJEQæPMEYWEQEVYETEVE
��������� Usam para descansar

�����������������������

QUANTIDADE DE QUARTOS

������������������

ELAS FAZEM O REUSO DE ÁGUA?

�����

���������

ONDE MORAVAM ANTES DE IREM PARA SANTA LUZIA

������� �������������������������
����
�������������������������
����
������

�����

���������

���������

���������������

���

Guará: 7,7%

�����������
�����������������
�����������������
�������

�����

���������

Gostariam de ter um

SOBRE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA:

SOBRE A RUA:

�����������������

����

Separação
�������������� e venda
�������������������
para
reciclagem pela
����������
�������
moradora

�����

Sobrado�����������

������������

E

������������

�����

������

SUSTENTABILIDADE SOCIAL

Sim: 30,8%

����������������������������

�����

mulheres disseram precisar de espaço para armazenamento
de lixo em suas casas

�����

�����

յ:SGãSYWYEJEQæPMEYWEQEVYETEVE

15,4%

Não 69,2%

Armazenamento em
saco plástico e descarte
no papalixo

2

AS MULHERES POSSUEM JARNDIM?

�����

TIPOLOGIAS DESEJADAS

�����

Gostariam de ter uma

�����

disseram que a casa está adequada ao número de pessoas da
família

+ 30,8%

յ'ìQSHSYWEHSQEMWYWEHSIQGEWE

��������������������
Vicente
Pires

10 respostas

���

Ganham até
2 salários mínimos

7YWXIRXEFMPMHEHIWSGMEP

����

����

MAS

O ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ACONTECE EM

�+SWXEVMEHIQSVEVIQUYIXMTSHIGEWE#
�+SWXEVMEHIQSVEVIQUYIXMTSHIGEWE#

Casa com
comércio

���

���

յ'SQSZSGãEVQE^IREEÛKYEUYIZSGãYWE#
յ'SQSZSGãEVQE^IREEÛKYEUYIZSGãYWE#

Sim:
����� 15,4%

53,8%

15,4%
23,1%

Ganham até 1 salário mínimo

���

A CASA ESTÁ ADEQUADA?

����

7,7%

76,9%
�����

Sim: 7,7%
���

84,6%

���

���

�����

�����

Ceilândia: 7,7%

���

A CASA PRECISA DER ACESSÍVEL?

QUANTAS
PESSOAS VIVEM NAS CASAS
�����

�����

Guará/SCIA

9anos
������������

���������
��������������������
������������
��������������������
��������
��������������������������
������������������������

���

�����

5YERXSXIQTSQSVEIQ7ERXE0Y^ME#

���������������������������

�������������

84,6%

No

�����

��������������������������

Desempregada

Educamar para 7,7% delas
No salão de casa para 7,7% delas

�����

Ensino�����
médio
5YERXEWTIWWSEWQSVEQREGEWE# 2 mulheres moram há
��������������������������
incompleto

�����

Trabalhadora
autonoma

�����

para

յ7YEGEWEIWXÛEHIUYEHEESRðQIVSHITIWWSEWHEJEQæPME#
delas

�
TEMPO
��� ��� EM SANTA LUZIA

������������������
�����������������

����

�����������

�

Ensino médio
������������������
completo �������������������

�����

Na

����������������

Aluguel

����������

PERGUNTAS PESSOAIS
ESCOLARIDADE

Emprestada/Cedida

������������������������

)WGSPEVMHEHI

������������
Acampamento
����

rua

69,2% delas
Na igreja
para 7,7%
յ7YEGEWEIWXÛEHIUYEHEESRðQIVSHITIWWSEWHEJEQæPME#

�����������������

����

��������
�����

�������

Casa própria

������������

�����

Casa com parente

�����

���������

O LUGAR DE ENCONTRO É

6 respostas

����������������������������

AS MULHERES POSSUEM UMA HORTA?

1EVMEHE&EHME

e como elas pensam em subir:

O descarte do lixo seco acontece por:

յ:SGãXIQERMQEP MW HIIWXMQEàÝS#
յ:SGãXIQERMQEP MW HIIWXMQEàÝS#

�����

0MRHMREPZE

RESULTADO
DOS QUESTIONÁRIOS
%RKIPE

յ'SQSZSGãHIWGEVXESPM\SWIGS#

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

�����

vizinhança
localização
casa própria

O QUE MENOS GOSTAM EM SANTA LUZIA:
mais citadas:

falta de infraestrutura e saneamento
poeira e lama
falta de segurança

O QUE VOCÊ QUERIA QUE FOSSE DIFERENTE
EM SANTA LUZIA?
- “Lazer no final de semana, parque,
mesinha pra jogo de mesa ("igual das
pracinhas do Guará")”
- “Conexão entre as ruas, sombra,
pracinha”
- “Casas próprias, ruas organizadas
("parecendo uma cidade")”
- “Organizada, bem feita”
- “Água e luz legalizada (que tivesse
infraestrutura)”
- “Boa infraestrutura”

- “Um Alcoólicos Anônimos (não tem
ação social para adulto dentro da St.
Luzia, um centro de capacitação)”
- “Atividade para os jovens”
- “Árvores, asfalto, parada de ônibus
confortável para as crianças irem para a
escola”
- “Lugar mais tranquilo, lugar para as
crianças brincarem”
- “Regularizada, lotes nos locais certos e
com infraestrutura”

6
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O HABITAR DAS MULHERES PODEROSAS: COMUNIDADE SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIA.

casos parecidos

estudos de
caso
A proposta governamental para a região de Santa Luzia se remete às práticas modernistas de intervenção em
favelas e assentamentos informais, em que se desconsidera as pré-existências em prol de projetos monumentais
de conjuntos habitacionais, entretanto, tais práticas foram
superadas e atualmente são feitos projetos que mesclam
a consolidação de residências em boas condições, assistência técnica às casas a serem consolidadas mas que se
encontram com falta de salubridade, remoção de pessoas
em lotes com extrema precariedade e realocação destas
para prédios construídos na própria comunidade. Os estudos de caso selecionados remetem a projetos de requalificação de assentamentos informais em situação de fragilidade ambiental, em que os governos locais e projetistas
optaram pela valorização das potencialidades, fixação dos
moradores nos locais onde escolheram viver, e melhoria
da habitabilidade dessas comunidades. Tais projetos são
intervenções condizentes com o direito à cidade e à moradia, e poderiam ser espelhados para a intervenção em
Santa Luzia.

CAPELINHA E COCAIA

BAIRRO JUAN BOBO

PEABIRU, SÃO BERNARDO DO CAMPO (BR), 2011

EMPRESA DE DESAROLLO URBANO, MEDELLÍN (CO), 2008

O projeto foi desenvolvido pelo Peabiru - Trabalhos Comunitários e Ambientais, ONG de São Paulo que presta serviços de
assistência técnica.
A comunidade de intervenção habitava territórios de preservação da Barragens Billings e devido às condições precárias de
moradia, e aos riscos de deslizamento das encostas dos terrenos, o Ministério Público entrou com uma ação contra a prefeitura de São Bernardo dos Campos, que recorreu e se comprometeu a regularizar a área.
Dessa forma, ela se vinculou com a Peabiru que fez o projeto
de urbanismo para as duas comunidades, em que procurou-se
manter as famílias, que eventualmente seriam removidas por
causa da vulnerabilidade ambiental ou para a passagem de infraestrutura, na mesma comunidade, projetando também conjuntos habitacionais para a alocação dessas pessoas.
As tipologias foram desenvolvidas a partir da taxa de adensamento necessária e maior variedade de planta. Melhorias habitacionais também foram propostas. Todo o processo contou
com assembleias com a população afetada para acompanhamento do projeto.
Este projeto demonstra que é possível construir moradias
adequadas e com diferentes tipologias com o orçamento limitado das prefeituras assim como regularizar populações em área
de proteção ambiental, como é o caso de Santa Luzia, sem que
elas sejam totalmente removidas.

Um exemplo de prática governamental que fixou ao invés de remover a população que morava nas margens de um curso hídrico na
cidade de Medellín, na Colômbia. O projeto conta ainda com a urbanização da região e melhoria de algumas casas e das ruas pedonais.
O projeto foi desenvolvido em 3 etapas, planejamento (antes), execução (durante) e sustentabilidade (depois), ordenados pelos eixos:
1.Estabelecer relações de sujeito/sujeito: os principais protagonistas são
as pessoas afetadas, por isso deve haver exercícios de escuta e diálogo que
permitam retroalimentar o conhecimento, explorar e potencializar o material
humano da comunidade.
2.Ter como ponto de partida as demandas da comunidade, ou seja, utilizar a comunidade para as análises e diagnósticos.
3.Articular constantemente a reflexão e a ação com finalidade de assegurar uma relação de fim e resultados, para incentivar o ativismo para a melhoria do território.
4.Ter sempre a ideia que a realidade social compreende um todo, que
permite ampliar as análises e repensar soluções, de forma que permita gerar
atitudes de autogestão.

Antes e depois da intervenção (PeabiruTCA)
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Estudo de risco e implantação de projeto para a comunidade de Capelinha (PeabiruTCA)
O HABITAR DAS MULHERES PODEROSAS: COMUNIDADE SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIA.

Na etapa do planejamento, o governo utilizou o conhecimento da
população em um diagnóstico participativo e desenvolveu um senso
da comunidade. Na etapa da execução, procurou-se integrar socialmente a comunidade, e com isso o governo tentou remover o mínimo
possível de moradias ao mesmo tempo que realocava as pessoas
para dentro da própria comunidade e em edifícios multifamiliares,
usando mão de obra local e capacitando as pessoas para que elas
trabalhassem na obra. Um dos eixos era a execução de melhorias
habitacionais com assistência técnica nas casas que seriam regularizadas, e a melhoria do ambiente urbano. A 3ª etapa, a de sustentabilidade, foi uma forma de assegurar a sustentabilidade nos âmbitos social, físico, ambiental e econômico das famílias beneficiadas.
O intuito era dar educação urbana por meio de atividades lúdicas e
culturais.
O projeto traz melhorias da qualidade de vida dos moradores, que
conseguiram se fixar nos lugares que foram enraizados e criaram laços sociais. A chegada de infraestrutura foi decisiva para a mudança
social, já que a área agora conta com comércio e lazer fortes.
Apesar dos pontos positivos, a requalificação da quebrada Juan
Bobo não traz práticas sustentáveis urbanas e ecologicamente corretas como seria o mais adequado para uma área de beira de curso
d’água (um indício disso é o rio que se manteve canalizado) que é
uma diretriz deste presente trabalho, entretanto é um bom exemplo
de como o Estado pode intervir de forma positiva garantindo todos
os direitos dos moradores.

Quebrada antes da interção (EDU)

Quebrada depois da interção (EDU)

Planejamento da intervenção // desenho urbano após a intervenção (EDU)
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7

projeto

projetando com
várias mãos

O intuito do processo participativo é que as pessoas
não participem apenas da etapa de diagnóstico, mas
também das decisões dos projetos que vão afetá-las diretamente. Dessa forma, foram pensadas oficinas que
permitissem o grupo das Mulheres Poderosas decidir o
que seria melhor para a comunidade de Santa Luzia a
partir da vivência delas no espaço.
Como não existem dados sobre a condição da moradia da região, foi necessário fazer um levantamento para
entender o contexto e definir a prioridade do projeto.
Depois disso, três oficinas aconteceram, a primeira para
que as diretrizes do projeto urbano fossem traçadas, e as
outras duas para o desenolvimento do projeto arquitetônico.
A articulação pré-existente das Mulheres Poderosas
facilitou o processo de troca. A reflexão sobre os desejos
e a realidade por meio da espacialização tanto urbana
quanto arquitetônica possibilitou que formas diferentes
daquelas já idealizadas pudessem fazer parte do imaginário coletivo.
As oficinas aconteceram durante os dias de reunião
do grupo, e em todas elas se reforçava a mensagem de
que aquele atividade não significaria que a região sofreria
melhorias.

LEVANTAMENTO E
QUESTIONÁRIOS
AGOSTO E SETEMBRO

“PENSANDO O BAIRRO
QUE QUEREMOS”
NOME DADO PELAS MORADORAS
19/09

A CASA QUE DESEJO
DEFINIÇÃO DE PROJETO
URBANÍSTICO E ARQUITETÔNICO
17/10

A CASA QUE DESEJO.2
MODIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS
PROJETOS DE HABITAÇÃO
01/11

pensando o bairro
que queremos*
Para o trabalho ser participativo, é necessário DIRETRIZES:
que a comunidade esteja incluída também no processo de projeto, dessa forma, foi pensada uma VIAS:
oficina que pudesse retirar diretrizes para o espaço
público da poligonal a partir dos padrões gerados
Dimensões ecológica e ambiental:
nos diagnósticos participativos.
Ruas principais de mantém nas mesmas dimensões
Ruas principais existentes se mantém
OBJETIVO:
Via asfaltada
retirar diretrizes para o espaço público da poArborização, cobertura efêmeras em alguns
ligonal a partir dos padrões gerados nos diagpontos, toldos nas lojas
nósticos participativos, discutir e espacializar os
Iluminação com lâmpadas com energia solar
desejos.
Drenagem canalizada com pontos de infiltração
Separação entre pedestre e pessoas
PRÁTICA:
Dimensões social e cultural:
oficina realizada durante uma reunião das MuConectar vias
lheres Poderosas
Abrir ruelas dos becos
apresentação do trabalho e da metodologia
da oficina
separação das mulheres em dois grupos: D. USOS:
Dimensões ecológica e ambiental:
Social e Cultural | D. Econômica e Ambienta
Entroncamentos em Y: pracinhas e PECs
distribuição das cartinhas e dos subpadrões
Becos maiores sendo predinhos e menores
colagem dos padrões nos mapas A2 com a
sendo
casas sobrepostas
imagem de satélite de Santa Luzia.
Dimensões social e cultural:
Uso misto nas ruas principais
Farmácias e restaurantes em falta
Marco visual com um elemento que de difere
dos outros equipamentos urbanos
Canteiros na rua
Locais públicos: pracinha, mesas com cadeiras
Lojas com vitrines, cadeiras e mesas em frente
*nome escolhido pelas moradoras
Beco: casas sobrepostas
Mapa dimensões econoômica/ambiental // Mapa dimensões social/cultura
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a casa que
		desejo I/II

A oficina precisou ser dividida em duas etapas
para que houvesse a assesoria das casas projetadas pelas moradoras e a aprovação do projeto em
si. A metodologia foi bastante acolhida pelas mulheres, escolheram o cenrário urbano e desenharam as plantas, às vezes até fora da oficina.
Durante a apresentação dos cerários urbanos,
houve a discussão de ambos os projetos, e o escolhido, depois da discução, não foi aquele que as
mulheres inicialmente pensaram, pois ele não dialogava com a realidade da comunidade. O projeto
escolhido por elas foi o com menos internvenção
na configuração urbana, pavimentação com blocos
intertravados e uso compartilhado das vias.
Depois do projeto, foi apresentado às mulheres um conjunto de fotos para que houvesse uma
discussão sobre a materialidade das construções
e para o melhor entendimento do que a casa dos
sonhos delas se pareceriam, para fora da planta.
Em seguida, foi distribuidos papeis quadriculados e mobiliário cortado para que elas desenhassem as plantas baixas das casas que elas sonhavam.
A segunda parte da oficina foi o retorno em um
outro dia com o desenho técnico das casas e algumas soluções propostas para o melhoramento da
ideia inicial.
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Comentário das moradoras sobre parte do repertório
imagético levado,

OBJETIVO:

selecionar os dois cenários urbanos propostos; discutir tipologias arquitetônicas; fazer
as Mulheres Poderosas projetarem a casa dos
sonhos;

PRÁTICA:

apresentação da oficina e da metodologia
apresentação dos cenários urbanos
apresentação de tipologias de arquitetura e
discussão do que é positivo e o que não é
confecção das plantas da casa dos sonhos

Planta Casa Valquíria feita pela prórpria moradora
O HABITAR DAS MULHERES PODEROSAS: COMUNIDADE SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIA.

Planta 1º PAV. Casa Vanessa feita pela prórpria moradora

Planta Casa Aucione feita pela prórpria moradora
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CENÁRIOS URBANOS

reabilitação
urbana

CENÁRIOS 01: MAIS INTERVENÇÕES

Cenário 01

PADRÕES
Cenário 02

O cenário de intervenção 01 envolvia os padrões tradicionais de habitação: rua pavimentada
com asfalto, separação de pedestre e automóvel
em calçadas, arborização seguindo as diretrizes
do DF para calçadas. Por ser tradicional, foi necessário seguir normas como dimensão mínima
das calçadas e das faixas de rolamento, e por isso
a priorização do carro é evidente, pois as calçadas
acabam sendo muito pequenas. Quanto à arborização, por ter que obedecer o dimensionamento
padrão, houve pouco espaço para o plantio de árvores. A remoção dos lotes aconteceu de forma
pragmátic : todos os becos foram removidos por
questões de salubridade e alguns outros lotes
também para que se abrissem espaços públicos
O cenário de interveção 02 dialoga mais com o
espaço já existente uma vez que se utiliza da via
compartilhada, padrão já existente, para a solução
das ruas. Com isso, a possibilidade de plantio de
árvores não segue a lógica tradicional (árvore na
calçada), o que possibilita que a área seja mais arborizada. Foi pensando em drenagem com jardins
de chuva (que ocupam o via como forma de reduziar a velociade do carro). Em relação às remoções, elas aconteceram em casos extremamente
necessários, e poucos lotes foram removidos para
criação de espaços públicos de convívio, pois a
rua já tem esse papel.
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Propostas do cenário 01: esquema de intervenção//mapa da intervenção Pespectiva das vias nos dois cenários

CENÁRIOS 02: MENOS INTERVENÇÕES

Propostas do cenário 02: esquema de intervenção//mapa da intervenção
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Pensando em forma de potencializar as qualidades locais, foi proposto um urbanismo que não alterasse drasticamente a morfologia
da comunidade. Dessa forma, foram propostas praças e espaços de
encontro nos terrenos residuais, a remoção de becos em que as condições de habitação eram precárias e por isso foi pensado em uma
nova tipologia, as casas sobrepostas, para que se pudesse abrigar
as pessoas que foram removidas tanto dessa poligonal quanto de
toda Santa Luzia, de acordo com o Plano de Bairro, e novos moradores. A escolha dessa tipologia aconteceu para que não se mudasse
a forma de viver pelos moradores e forma de se relacionar com a
casa., também visa aumentar o densidade no próprio terreno mantendo as condições de salubridade e habitabilidade das construções.
As praças foram pensadas em rede, de forma a terem destinações
diferentes entre si, uma com horta comunitária, outra é um local de
estar e de encontro e a outra praça é um playground para as crianças., em que se descentraliza da Rua do Lazer, indo para outra localidade para aumentar o número de espaço de brincar.
Foi proposto também o sistema de drenagem verde para
que diminuir a quantidade de água que é despejada na rua
pelo entorno da poligonal, e também para amenizar o impacto da água da chuva de forma também a não empossar água,
além de devolvê-la ao meio ambiente. O sistema usado foi o jardim de chuva integrados e valetas que fazem drenagem urbana.
Foi pensado também e utilizar blocos intertravados para fazer a pavimentação da rua uma vez que já existe uma fábrica deles em Santa
Luzia potencializando a economia local, e também para possibilitar a
infiltração de água no solo.

valetas centralizadas para drenagem urbana
conectar vias
jardins de chuva para drenagem urbana
rede tradicional de esgoto residencial

espaços residuais qualificados em praças

iluminação norturna com energia solar

uso misto

resíduo reciclável destinado aos catadores e
resíduo não recilável destinao ao papalixo

casas sobrepostas para realocação de moradores

manutenção da hierarquia viária existente

vias de uso compartilhado
bloco intertravado como pavimentação

arborização em condizente com espaço
disponível

Proposta 02: menos mudanças na conﬁguração do bairro
Remoção para abertura de via
Remoção por insalubridade
Remoção para instalação de
infraestrutura
Novo lote
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Projeto urbano
50m
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25

250

500m

assessoria técnica
em habitação

Entende-se que independente da atuação de um técnico em locais
periféricos, as pessoas vão construir suas habitações, vão expandir
suas residências e vão autoorganizar seu espaço de vida. A tendência em assentamentos informais é a verticalização das construções
com o intuito de aumentar a residência e adequá-la às nessidades
das famílias. Dessa forma, o trabalho procurou contribuir com a assistência técnica das casas já imaginadas, para que as Mulheres Poderosas pudessem possuir um prejeto de casa que seja seguro, salubre, e com qualidade arquitetônica. Por isso, poucas alterações na
disposição dos cômodos aconteceram depois do olhar técnico.
As soluções arquitetônicas foram pensadas de forma a alinhar o
conhecimento popular na construção civil com a idealização da residência pelas moradoras, se utilizando de estratégias convencionais
para que a casa seja feita facilmente. Um exemplo disso foi a adoção
do sistema estrutural laje-viga-pilar. As casas imaginadas pelas moradoras foram adequadas às estratégias bioclimáticas das fachadas
para que a resiência tenha conforto ambiental, presando pela ventilação em todos os comôdos e a avertura para iluminação natural.
Em relação às plantas, procurou-se integrar o máximo possível dos
cômodos para que não houvesse perda de espaço com a construção
das paredes.
Ainda em relação às fachadas, os murais de gradil faz referência à
dinamicidade das fachadas de Santa Luzia, ao mesmo tempo que se
reutiliza de material residual da construção civil, que ainda pode ser
encontrado no Lixão da Estrutural.
Assim, foram feitas as casas nas seguintes tipologias: uso misto
com comércio embaixo e residência em cima, casas térreas e sobrado. Cada casa foi pensada de forma exlcusiva para cada moradora,
colocando em projeto as decisões tiradas em oficinas de discussão
sobre a habitação e formas de viver.

PADRÕES GERAIS
estrutura convencional viga-pilar
estrutura independente (permite mudanças na
disposição das casas)
fundação de bloco estaca
telhado de 1 água
telha cerêmica francesa (i=25%)
uso de paredes hidráulicas entre os pavimentos
reutilização de materiais
uso de cobogó para permeabilidade
cozinha integrada com sala
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3

Tipologias
casa térrea unifamiliar
sobrado unifamiliar
uso misto unifamiliar
casas sobrepostas multifamiliar
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2
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Diagrama do projeto da moradora para o projeto real em 3
etapas: traço da oficina (sem
espessuras), o desenho sem
olhar técnico com espessuras
de parede, e o projeto final. A
linha tracejada representa o
desenho original.

2m

1

CASA
ROSÂNGELA

Diagrama do projeto da moradora para o projeto real em 3
etapas: traço da oficina (sem
espessuras), o desenho sem
olhar técnico com espessuras
de parede, e o projeto final. A
linha tracejada representa o
desenho original.
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CASA
VALMIRA

A casa térrea de lote 6x13m aproveita todo o terreno, enconstando-se no muro de divisa. A solução
adotada pela moradora para solucionar o problema
da ventilação e iluminação foi a criação de um poço
de ventilação, que corretamente dimensionado serve aos quartos e a o banheiro.
Também forçar a ventilação cruzada, foi pensado
em uma cobretura em três partes, de forma a aumentar a pressão do vento.
O material escolhido para a fachada foi o tijolinho, com jardins para enfeitar a entrada.
A casa é unifamiliar para Rosaângela, o marido,
os filhos e o cachorro

4

3
4

5

8

2

6

1

4

2

1

4

5

6

FACHADA NORTE
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Planta explodida
1- Sala
2- Cozinha
3- Sacada
4- Quarto
5- Banheiro
6- Área de Serviço
7- Garagem
8- Canil
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Planta explodida
1- Sala
2- Cozinha
3- Sacada
4- Quarto
5- Banheiro
6- Área de Serviço

A casa térrea de lote 4x13m aproveita todo o
terreno, enconstando-se no muro de divisa em todos os lados. A solução adotada em projeto para a
questão da iluminação e ventilação do quarto dos
fundos e o banheiro foi a abertura zenital, que corretamente dimensionado serve aos quartos e a o
banheiro. Por causa da grande inclinação que seria
necessário para instalar um telhado de telha cerâmica, adotou-se como cobertura telha de alumínimo elevada, usando o ar como um isolante térmico.
A moradora pediu para que se fizesse uma cozinha americada, que por causa do espaço limitado,
virou uma bancada integrada com a sala.
A casa é unifamiliar para Valmira e o filho.

FACHADA NORTE

A casa tem a tipologia de comércio embaixo,
casa em cima, em que no térreo se encontra um salão de beleza, e o primeiro pavimento são é espaço
do morar. A casa já foi pensada para ter iluminação
e ventilação natural de todos os lados, por isso tem
um recuo três, dos quatro muros. A moradora pediu
para que fosse projetado uma sacada e uma horta
em frene à pia da cozinha, para pegar as hortaliças
frescas e colocá-las na comida.
As aberturas se encontram voltadas para fachada norte, então foi preciso que se protegesse essa
fachada e a solução encontrada foi o uso de pergolado, marcando também a horizontalidade da fachada. Aqui o revestimento da fachada escolhido
pelas moradoras foi o grafiato salmão, enquanto
pra parte interna, a cor escolhida foi a cor gelo.
A casa se destina à família da Aucione, composta por ela, o marido, uma filha, e dois cachorros.
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Diagrama do projeto da moradora para o projeto real em 3 etapas: traço da
oficina (sem espessuras), o desenho sem olhar técnico com espessuras de
parede, e o projeto final. A linha tracejada representa o desenho original.
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5- Banheiro
6- Área de Serviço
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8- Depósito
9- Garagem
10- Salão de beleza
11- Depilação

FACHADA NORTE

FACHADA OESTE

FACHADA SUL

A casa tem a tipologia de comércio embaixo,
casa em cima, em que no térreo se encontra um salão de beleza, e o primeiro pavimento são é espaço
do morar. A casa já foi pensada para ter iluminação
e ventilação natural de todos os lados, por isso tem
um recuo três, dos quatro muros. A moradora pediu
para que fosse projetado uma sacada e uma horta
em frene à pia da cozinha, para pegar as hortaliças
frescas e colocá-las na comida.
As aberturas se encontram voltadas para fachada norte, então foi preciso que se protegesse essa
fachada e a solução encontrada foi o uso de pergolado, marcando também a horizontalidade da fachada. Aqui o revestimento da fachada escolhido
pelas moradoras foi o grafiato salmão, enquanto
pra parte interna, a cor escolhida foi a cor gelo.
A casa se destina à família da Aucione, composta por ela, o marido, uma filha, e dois cachorros.
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Diagrama do projeto da moradora para o projeto real em 3 etapas: traço da
oficina (sem espessuras), o desenho sem olhar técnico com espessuras de
parede, e o projeto final. A linha tracejada representa o desenho original.
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A casa tem a tipologia de comércio embaixo,
casa em cima, em que no térreo se encontra um espaço para ateliê e o primeiro e segundo pavimento
são o espaço do morar. A casa já foi pensada para
ter iluminação e ventilação natural de todos os lados, por isso tem um recuo dos muros. Um espaço
de lazer se encontra no segundo pavimento.
Os quartos estão dispostos na fachada oeste,
então foi preciso criar mecanismos de conter os
raios solares e a solução proposta são os pergolados, que marcam a horizontalidade da fachada.
O tijolinho foi escolhido ser para o revestimento da
fachada.
A casa se destina à família da Valquíria, composta por ela, o marido, três filhos, gatos e cachorros.
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Diagrama do projeto da moradora para o projeto real em 3 etapas: traço da
oficina (sem espessuras), o desenho sem olhar técnico com espessuras de
parede, e o projeto final. A linha tracejada representa o desenho original.
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CASA
VANESSA
A casa tem a tipologia de sobrado, casa em cima,
em que no térreo se encontra as áreas de convívio
e em cima os quartos. A casa já foi pensada pela
moradora para ter iluminação e ventilação natural
de todos os lados, por isso tem recuo dos muros.
Um espaço de lazer se encontra no segundo pavimento.
A casa se destina à Vanessa, seu filho e seu cachorro.

Diagrama do projeto da moradora para o projeto real em 3 etapas: traço
da oficina (sem espessuras), o desenho sem olhar técnico com espessuras de parede, e o projeto final. A linha tracejada representa o desenho
original.
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CASA
VANESSA
A casa tem a tipologia de sobrado, casa em cima,
em que no térreo se encontra as áreas de convívio
e em cima os quartos. A casa já foi pensada pela
moradora para ter iluminação e ventilação natural
de todos os lados, por isso tem recuo dos muros.
Um espaço de lazer se encontra no segundo pavimento.
A casa se destina à Vanessa, seu filho e seu cachorro.

Diagrama do projeto da moradora para o projeto real em 3 etapas: traço
da oficina (sem espessuras), o desenho sem olhar técnico com espessuras de parede, e o projeto final. A linha tracejada representa o desenho
original.
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CASA
DANI
A casa tem a tipologia de comércio embaixo,
casa em cima, em que no térreo se encontra oespaço para uma loja, e as áreas em comum da casa,
enquanto nos pavimento são o espaço quartos. Se
a casa fosse construída nas dimensões que a moradora propôs, a casa não teria salubridade, por
isso, criou-se o poço de ventilação, o que gerou
um elemento de diferenciação na fachada.
A casa se destina à Dani, ao marido e aos filhos.

Diagrama do projeto da moradora para o projeto real em 3 etapas: traço da
oficina (sem espessuras), o desenho sem olhar técnico com espessuras de
parede, e o projeto final. A linha tracejada representa o desenho original.
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um projeto ainda
			em processo
Após as análises deste trabalho, fica evidente que o projeto do
governo para a Região de Santa Luzia não condiz com a realidade
vivida pelos moradores pois ela é uma realidade diversificada, cheia
das próprias dinâmicas e anseios para o futuro, e a proposta para a
região destruiria todas as redes com o lugar.
O desenvolvimento deste projeto de urbanismo e de arquitetura
pode expandir as possibilidades já imaginadas para o bairro, de uma
forma que características mais sustentáveis foram acholhidas pelas
Mulheres Poderosas. A produção das casas de acordo com os desejos das moradoras o projeto crescer, a solucionar problemas ainda
não imaginados por elas.
Como dito anteriormente, um processo participativo nao começa repentinamente, e também nao acaba subtamente. É necessário
continuar o diálogo com as moradoras para alinhar os projetos as
demandas específicas delas, assim como lutar pela fixação dessos
moradores na região, que sofre com grandes ameaças pelo governo
do Distrito Federal, por isso, essa diplomação é um projeto-processo,
que vai se estender até as moradoras ficarem satisfeitas com o resultado, afinal, é uma intervenção em cima do habitat delas.
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