
EXPERIÊNCIAS EM HABITAÇÃO SOCIAL E  REGULARIZAÇÃO 

 FUNDIÁRIA  DO F INAL DO SÉC.  XX ATÉ A  ATUALIDADE 

EXPERIÊNCIAS EM HABITAÇÃO SOCIAL E  REGULARIZAÇÃO 

 FUNDIÁRIA  DO F INAL DO SÉC.  XX ATÉ A  ATUALIDADE 

SOFIA  DE FRE ITAS PORTUGAL





AMÉRICA DO SUL
POR UMA

POPULAR
EXPERIÊNCIAS EM HABITAÇÃO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA DO FINAL DO SÉC. XX ATÉ A ATUALIDADE

Sofi a de Freitas Portugal
 (14/007232)

Orientadora: Liza Maria Souza de Andrade 

Universidade de Brasília
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Brasília
2019

Ensaio Teórico, disciplina obrigatória do Departamento 
de Teoria e História de Arquitetura, da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília.



conteúdo

0 apresentação
 apresentação
 justi fi cati va
 objeti vos
 metodologia

1 direito à cidade e a moradia

2 regularização fundiária
 
 brasil
 colômbia
 uruguai
 argenti na e chile

3 estudos de caso
 la victoria
 conjunto josé pedro varela
 favela-bairro
 quebrada juan bobo
 villa 31 e 31-bis

4 referências



Este Ensaio Teórico se refere às refl exões acerca 
de conquista popular na América do Sul da garanti a 
dos direitos à cidade e à moradia, frente ao proces-
so neoliberal de construção das cidades do fi nal do 
século XX ao início do século XXI. A América Lati na se 
industrializou rapidamente entre 1940-1970 e com 
isso, grandes massas da população foram para as cida-
des, que não comportaram o conti ngente de pessoas 
que se instalaram de forma desordenada no território. 
Atualmente, 1 de cada 4 habitantes de zonas urbanas 
vivem em assentamentos informais (TECHO, 2019). A 
América do Sul tem um contexto políti co e histórico 
muito similar, que refl etem nas políti cas sociais e na 
relação com as populações mais carentes. A parti r dos 
anos 1970 se iniciam as refl exões sobre a cidade e 
os direitos dos cidadãos, que resultam em exemplos 
de práti cas de urbanização de favelas e de constru-
ção de moradia com maior parti cipação popular. Este 
ensaio busca preencher uma lacuna na transmissão 
do conhecimento acerca produção democráti ca das 
cidades. A parti r dos fundamentos da ecologia dos 
saberes e da ruptura entre o norte-global e sul-global 
encontrados no livro Epistemologia do Sul de Boa-
ventura Santos (2010), foram selecionadas práti cas 
sul-americanas que representam casos bem-sucedidos 
de parti cipação popular em urbanização de favelas e 
habitação social, evidenciando as práti cas autogesti o-
nadas e os atores, organização e caminhos percorridos 
cada cenário. Serão estudados os casos: ocupação 
La Victoria (Chile, 1957), Complexo José Pedro Vare-
la (Uruguai, 1970), Favela Bairro (Brasil, 1990), Juan 
Bobo (Colômbia, 2000) e a Villa 31 (Argenti na, 2008). 
Esses estudos de caso demonstram uma diversidade 
de processos parti cipati vos ao longo do período de 
1970-2010 que servem de referência para novos mo-
delos de produzir uma cidade de fato democráti ca.

Figura 01
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Este ensaio teórico trata de refl exões acerca de 
conquista popular na América do Sul da garanti a dos 
direitos à cidade e à moradia, frente ao processo neoli-
beral de construção das cidades no fi nal do século XX 
e início do século XXI. Foi feito uma perspecti va das 
lutas sociais e programas governamentais, assim como 
explanado as relações entre Estado e comunidades, 
ressaltando as políti cas bem-sucedidas e a resistência 
da população ao planejamento descontextualizado 
da realidade popular. Com isso, reforçando a teoria 
da Epistemologia do Sul, o trabalho procura realçar as 
práti cas com parti cipação popular, por meio da análi-
se dos atores envolvidos, contexto local e histórico e 
processos desenvolvidos, para que novas formas de 
atuação do arquiteto e urbanista em urbanização de 
favelas e/ou desenvolvimento de habitação popular 
possam surgir através da refl exão dessas práti cas 

A América Lati na se industrializou no início do 
século XX, e com isso, grandes massas da população 
foram para as cidades, que não comportaram o con-
ti ngente de pessoas que se instalaram sem provisão 
de moradias popular no território. A parti r do êxodo 
rural, a urbanização aconteceu em grande velocidade 
e as cidades não acompanharam a demanda de mora-
dia, infraestrutura e de trabalho, o que gerou grandes 
assentamentos informais e diversos problemas sociais 
que perduram nas raízes das cidades sul-america-
nas. Hoje, a região é 79,5% urbanizada (HABITAT III, 
2016).

Na América Lati na, segundo a ONG TECHO, 1 de 
cada 4 habitantes de zonas urbanas vivem em assen-
tamentos informais1, e de acordo com o Relatório Re-
gional da ONU-HABITAT III: América Lati na e Caribe 
(2016), a região tem “180 milhões de pessoas vivendo 
em estado de pobreza, onde 125 milhões vivem em 
áreas urbanizadas, e 113,4 milhões vivem em assenta-
mentos informais” (HABITAT III, 2016. p. 41). A rápida 
industrialização (1940-1970) fez com que os mais 
pobres fossem empurrados para os limites das cidades 
e assim a região tem os números mais discrepantes 
de desigualdade social e de concentração de renda do 
planeta (HIC - AL, 2017), onde o direito à cidade e às 
condições de vida digna são negados.

Os países do Cone-Sul têm a situação políti ca e 
histórica muito parecida, por isso, o recorte geográfi -
co desse trabalho se restringe aos países da América 

1 Informação da base de dados da TECHO Internacional,  dispo-
nível	em:	htt	ps://www.techo.org/plataforma-asentamientos/	(acessada	em	
12/04/2019)

apresentação
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Figura 01: Contraste entre cidade formal e cidade informal, Villa 31, Buenos Aires
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do Sul que reforçam a necessidade de desenvolver 
estudos do conhecimento cientí fi co por uma “Episte-
mologia do Sul” 

Em meados do século XX, grande parte dos países 
sofreram um golpe militar ou então um rígido controle 
pelos países capitalistas com o propósito de “conter o 
comunismo”. Os golpes militares representaram uma 
quebra nas políti cas sociais e no tratamento mais 
brando entre Estado e populações ocupantes de villas 
ou favelas. Houve violentas tentati vas de remoções 
durante o período e forte resistência dos moradores. 
Na redemocrati zação e no período de mais liberda-
de nos países onde a ditadura não se materializou, 
as mazelas sociais voltaram a ser pauta das políti cas 
públicas. 

No início do século XXI, a região contou com avan-
ços no contexto social e um crescimento econômico 
muito vinculado à incenti vos governamentais, mas 
com a crise mundial de 2008, que se reverbera até 
os dias atuais, o crescimento parou e a região entrou 
em crise e com ela os níveis de violência, exclusão e 
pobreza voltaram a crescer. No Brasil, ti vemos entre o 
período de 2002 a 2010 um grande crescimento eco-
nômico e social, aliados à valorização das commoditi es 
e à ampliação de crédito. Em 2009, o então presidente 
Lula insti tui o Programa Minha Casa, Minha Vida (PM-
CMV), fi nanciado pela Caixa Econômica Federal, como 
solução para o défi cit habitacional do país e como um 

Figura 02 

conti ngenciamento da crise econômica. Esse progra-
ma entrega ao setor imobiliário o poder de modifi car 
o ambiente urbano e produzir habitação e se torna o 
principal modo operante da construção das cidades 
e na ampliação do número de unidades habitacionais 
disponíveis, porém não contribui para a garanti a do 
direito à cidade, pois os novos empreendimentos se 
localizam nos limites das cidades e sem o mínimo de 
urbanidade (NASCIMENTO e TOSTES, 2011).

A parti r dos anos 1970, com a maior liberdade 
de pensamento, se iniciaram também as refl exões 
sobre as políti cas nas favelas e as cidades (MARICA-
TO, 2018). Questi ona-se os programas de produção 
habitacional vigentes e sobre como a cidade estava 
sendo produzia. A parti r desses questi onamentos, os 
conceitos de direito à cidade e direito à moradia estão 
consolidados, principalmente com os textos de Lefeb-
vre (1960) e ao Pacto Internacional de Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais, da ONU (1966). O primeiro 
engloba o direito de cada comunidade alterar seu pró-
prio espaço e de não ser excluída da urbanização e da 
dinâmica urbana, o segundo, corresponde ao princípio 
básico que cada cidadão deve ter um teto para ter 
seus outros direitos e deveres. Dessa forma, a pressão 
em cima dos governos para que se criasse incenti vos 
à urbanização de favelas seguindo os princípios do 
direito à cidade aumentou.  

Durante esse período, a produção da arquitetura e 
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Figura 03 

urbanismo social se desenvolveu (MARICATO, 2018), 
porém, a manutenção dos altos índices de informaliza-
ção urbana mostra que grande parte dessa produção 
não foi efi caz para a garanti a da democrati zação da 
cidade e redução da pobreza, as escalas das ações 
foram pequenas e contaram com pouco investi mento 
também. De acordo com Rocha e Vitt e (2007) “em 
apenas cinco desses países, Argenti na, Bolívia, Brasil, 
Equador e mais recentemente a Venezuela, que essas 
políti cas têm um aparato jurídico” (ROCHA e VITTE, 
2007, p.10), ou seja, na América Lati na, os países da 
América do Sul já contam com políti cas e leis para a 
qualifi cação dos assentamentos informais, porém os 
índices de informalidade demonstram que elas não 
são executadas. 

Na questão do aparato legal, Brasil e Colômbia 
se destacam no desenvolvimento das Leis de orde-
namento do solo e conceituação da função social 
da propriedade, e amparo consti tucional do direito à 
moradia, e recorrem a regularização integral para seus 
assentamentos informais. Uruguai e Argenti na seguem 
ainda sem reconhecer explicitamente a função social 
da propriedade e o Chile, apesar de ter os conceitos, 
é de forma bastante superfi cial. Os três últi mos países 
têm um padrão de regularização por meio da legaliza-
ção, porém somente legalização por meio da escritura 
ou a moradia própria em locais não urbanizados ou 
isolados não são as soluções desse problema porque 

falta infraestrutura e serviços urbanos básicos, como 
por exemplo, a falta de rede de esgoto (na legalização), 
e centros de comércio local (nos loteamentos periféri-
cos). 

Apesar dessas discussões e alguns feitos por 
prefeituras, grande parte dos arquitetos e urbanistas 
não são formados para garanti r esses direitos que são 
diretamente ligados à nossa profi ssão. Nas escolas de 
arquitetura ainda se ensina muito sobre o processo 
formal de arquitetura e urbanismo, e muito pouco 
sobre os processos sociais e, como vimos, mais ligados 
à realidade das cidades. Forma-se muitos profi ssionais 
que ainda trabalharão para uma parcela muito restrita 
das cidades e da população, já que o mercado do ar-
quiteto e urbanista ainda é quase que exclusivamente 
a elite econômica. Existe uma lacuna na reprodução 
do conhecimento que faz com que o que é produzido 
nas periferias e de maneira popular não chegue aos 
alunos e futuros profi ssionais.  

Entretanto, mais arquitetos e urbanistas estão hoje 
engajados nos processos de democrati zação da profi s-
são. Surge nesse contexto a pressão pela Assistência 
Técnica em Habitação Social (Lei 11.888/2008), que 
encontram nela uma alternati va para práti ca social da 
profi ssão, e diversos seminários e grupos de estudo 
por direito à cidade, direito à moradia e parti cipação 
popular, pois entende-se que só com a parti cipação 
dos moradores o processo pode ser democráti co. 
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É possível notar também na comunidades que os 
moradores se engajaram na conquista pela urbani-
zação, conquista da terra, ou na construção das suas 
próprias moradias, há uma melhoria na qualidade de 
vida da população, pois eles se identificam na cidade 
proposta e entendem que aquele espaço pertence de 
fato a eles. Quando existe um projeto participativo, a 
comunidade ganha autonomia para confrontar propos-
tas impositivas do governo que não são o melhor para 
aquela localidade. A participação popular é fundamen-
tal para que as políticas urbanas sejam eficientes na 
erradicação da pobreza e diminuição da violência. 

Entender que a comunidade também tem conheci-
mento a ensinar os técnicos é um processo necessário 
para uma prática participativa. Boaventura Santos 
(2010), em seu livro “Epistemologias do Sul” evidencia 
que o pensamento moderno de ciência e produção do 
conhecimento precisa ser vencido através da “ecolo-
gia dos saberes”, que consiste em reconhecer que o 
mundo contém uma diversidade de conhecimentos 
além daquele hegemônico (a ciência moderna, filosofia 
e teologia ocidental), que é eurocêntrico, colonialista e 
excludente, uma vez que invisibiliza os saberes tradi-
cionais ou não hegemônicos (SANTOS, 2010).

A América do Sul conta com algumas práticas 
populares que se tornaram referência no mundo 
inteiro. Os planos institucionais, apesar de estarem 
ligados à prática formal do governo, de urbanização 
de favelas de Medellín tem reconhecimento interna-
cional, assim como o programa carioca “Favela Bairro” 
dos anos 1990. Recentemente, as universidades têm 
protagonizado grandes avanços para a garantia de 
direitos através dos grupos de extensão (FIGURAS 1). 
O movimento de cooperativas uruguaio, a Federaci-
ón Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuta 
Mutua - FUCVAM (Federação Uruguaia de Coopera-
tivas de Moradia por Ajuda Mutua, em tradução livre) 
exporta seu modelo cooperativo por toda a América 
Latina conseguindo propor diversas propostas por 
moradia popular em propriedade coletiva e por meio 
da autoconstrução, como a FIGURA 2representa 
(HIC-AL, 2017). Esses exemplos encontraram terrenos 
férteis para prosperar, mesmo que em estágio embrio-
nário, em um momento de aquecimento da economia 
e desenvolvimento.

Entretanto na conjuntura política atual, com uma 
forte guinada para o conservadorismo social e libera-
lismo econômico notado em quase todos os países da 
América do Sul (eleição de Macri na Argentina, Piñeira 
no Chile, Bolsonaro no Brasil, Marquéz na Colômbia e 
a crise político-econômica entre liberalismo e chavis-
mo na Venezuela) em detrimento ao colapso das polí-
ticas da centro-esquerda que impulsionaram a região 
desde o começo do séc. XXI, as políticas públicas e 
seus recursos podem ser reduzidas devida a aproxi-
mação ao neoliberalismo. Em tal perspectiva, tende-se 
a agravar a situação social e econômica (e também 
a situação das cidades) e aprofundar as disparidades 

sociais e entre a cidade formal e a cidade informal. 
A nova realidade sócio-política obriga os técnicos 

e estudiosos das cidades, que se importam com a 
situação real das cidades sul-americanas, a refletirem 
e estudarem sobre o que foi produzido, tanto no início 
desse século quanto nas décadas de redemocratiza-
ção. É preciso se voltar à América Latina e principal-
mente à América do Sul, e ver as respostas bem-suce-
didas para os problemas, principalmente no que tange 
a moradia e a urbanização de favelas, encontrados por 
seus próprios habitantes, porque sua realidade é única 
em relação ao mundo, e suas contradições internas 
muito similares entre um país e outro do continente. 
Seguindo o pensamento de Santos (2010), é preci-
so vencer o pensamento abissal em que classifica o 
mundo entre norte e sul global, metrópole e colônia, 
e nesse contexto, olhar os exemplos produzidos no 
nosso continente é quebrar a hegemonia do modelo 
de conhecimento eurocêntrico.  

Atualmente existe um campo ativo da produção do 
conhecimento acerca de urbanização de favelas e mo-
radia popular por meio de processo participativo. No 
Brasil, existem seminários como o URBFAVELAS que 
apresentam uma síntese nacional da produção acadê-
mica nessa área do conhecimento. Grupos de pesqui-
sa e extensão como o Indisciplinar e PRAXIS (UFMG), 
os Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo, 
espalhados pelo país todo, programas de pós-gradua-
ção como Residência AU+E (UFBA) desenvolvem prá-
ticas e pesquisas através de processos participativos e 
assistência técnica. No meio profissional, ainda no Bra-
sil, existe o USINA-CTAH (SP) e escritórios populares 
de Salvador (BA) que contribuem nesse processo. 

Nesse contexto, resta saber: existem processos 
populares feitos no passado que nos ajudam, hoje, ser 
referência para melhoria da qualidade de vida urbana 
e garantia de direitos? Quem são os sujeitos e insti-
tuições envolvidas nesses processos? É possível uma 
América do Sul igualitária e democrática a partir das 
lutas por moradia e cidade? Esse Ensaio Teórico busca 
achar respostas para essas perguntas e buscar refe-
rências para o presente e futuro.
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Figura 04: orocessos parti cipati vos por meio da extensão universitária do Grupo de Pesquisa Periférico, trabalhos emergentes da FAU/
UnB em parceria com o Escritório Modelo CASAS
Figura 05: jornada solidária de FUCVAM no Bairro “26 de Octubre” - Montevidéu
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Figura 06
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justificativa
 Como disse Ermínia Maricato, na mesa de abertura 
do Seminário Nacional de Urbanização de Favelas, 
em Salvador (2018), é preciso reinventar as políticas 
públicas de urbanização de favelas e a participação de 
democracia direta na produção de espaço, recuperar a 
capacidade de análise fora do lugar comum e trabalhar 
fora dos espaços institucionais. É preciso segundo ela, 
avançar nas pesquisas sobre a conjuntura recente e 
seus desdobramentos. 
Portanto, diante da conjuntura política e da necessi-
dade de reformulação da atuação dos arquitetos e ur-
banistas de fato sociais, surgiu a necessidade de olhar 
os bons produtos de arquitetura e urbanismo, que 
estejam vinculados a participação social, para mostrar 
que é possível um desenvolvimento de habitação e 
cidade para os excluídos da dinâmica urbana atual e 
assim fazer a cidade ser mais democrática. 
O conhecimento acadêmico pouco produz sobre te-
mas emergentes das cidades. O conhecimento repas-
sado nas universidades se vincula à produção formal 
da cidade e ao poder técnico interventor do arqui-
teto e urbanista, sendo esse o saber hegemônico da 
história das cidades. Porém sabe-se pouco de práticas 
populares e de solução para problemas locais desen-
volvida com e pelos próprios moradores. Como já dito, 
para superar o modelo ultrapassado de produção da 
cidade e desenvolver um ambiente urbano democrá-
tico e justo é preciso vencer o pensamento abissal de 
separação do conhecimento. 
Também acontece frequentemente na produção do 
conhecimento a exclusão da cidade informal e das 
pessoas periféricas, como se os assentamentos só 
existissem quando convém à cidade formal, à pro-
dução de pesquisa pela pesquisa, que não chega nas 
mãos transformadoras da realidade, e à geração de 
lucro, como os passeios guiados pelas favelas do Rio 
de Janeiro. Entretanto, existe uma parcela da academia 
que valoriza os projetos populares para a solução da 
questão da moradia, e faz resistência frente ao pro-
jeto liberal de cidade com a publicação de exemplos 
bem-sucedido de técnicos trabalhando em conjunto 
as comunidades. A popularização dessas práticas deve 
ser feita para que os arquitetos e urbanistas adentre 
mais nas questões sociais e em conjunto com a popu-

lação possam alterar a realidade material.  
Atualmente no Brasil, o movimento pela Assistência 
Técnica cresceu em por causa da Lei 11.888, que em 
2008 assegura “às famílias de baixa renda assistência 
técnica pública e gratuita para o projeto e construção 
de habitação de interesse social”, porém a atuação 
nessa área ainda não é feita pela maior parte dos 
arquitetos e urbanistas, e, quando feita, tem caráter 
impositivo de saber técnico, e não de fato uma assis-
tência, um trabalho em conjunto em prol da comuni-
dade. 
Os processos feitos com os moradores, através do 
processo participativo ou de iniciativas “debaixo para 
cima” fazem com que o trabalho não seja assisten-
cialista nem gere o sentimento de despertencimento 
às pessoas envolvidas, fazendo com que o resultado 
final, seja o projeto ou a intervenção se torne uma 
transformação efetiva da qualidade de vida e garantia 
dos direitos da população. Dessa forma, entendendo o 
conceito de habitação para além da unidade habitacio-
nal em si, e também sua inserção urbanística e a qua-
lidade do projeto e infraestrutura urbana, procurou-se 
estudar práticas populares para uma atuação técnica 
mais humana e contextualizada.





objetivos gerais

objetivos específicos

Este ensaio teórico busca contribuir com estudos 
para preencher uma lacuna na transmissão do conhe-
cimento acerca produção democráti ca das cidades 
sul-americanas através de casos bem-sucedidos par-
ti cipação popular em urbanização de favelas e habi-
tação social. Busca também estudar as relações entre 
população e Estado ao longo dos contextos históri-
cos em diferentes países para que a abrangência das 
práti cas sejam maiores e possam abrir caminhos para 
futuras pesquisas no contexto da Epistemologia do 
Sul ao estudar as práti cas autogesti onadas e caminhos 
percorridos cada caso, evidenciando a relevância de 
cada caso para a construção de uma história não-he-
gemônica da cidade a fi m de ampliar o repertório para 
a atuação de arquitetos e urbanistas sociais.

•Apresentar um panorama histórico da região para 
identi fi car o contexto com o desenvolvimento das po-
líti cas públicas para a melhoria de vida dos moradores 
excluídos do processo formal da cidade e explorar as 
semelhanças e diferenças entre os países da América 
do Sul;

•Relacionar o direito à cidade às políti cas comuns 
aos países acerca da urbanização das favelas e refl eti r 
sobre a efi ciência geral desses processos; 

•Apresentar os casos bem-sucedidos de proje-
tos vindos da luta popular (pelo direito à cidade, a 
moradia e ao permanecimento nos locais que estão 
enraizados), que através das práti cas parti cipati vas, 
autogestão e resistência ao que foi imposto, geraram 
a melhoria da qualidade de vida, do espaço urbano e 
permiti u a fi xação dos moradores nos locais que lhes 
pertenciam. 

Figura 07
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metodologia
Durante a universidade, os casos exemplares 

apresentados pelos professores são, majoritariamente 
do hemisfério norte. Diversos exemplos de habitação 
coletivas ou mecanismos de democratização do espa-
ço urbano que nos são ensinados, mas são deixados 
de lado problemas latentes do sul global como por 
exemplo, a urbanização de favelas, déficit habitacio-
nal exorbitantes e a desigualdade sócio espacial nas 
cidades. Entende-se que o único modelo de saber a 
ser seguido é o hegemônico, ou seja, o conhecimento 
produzido por europeus e norte-americanos. 

Boaventura Santos, em seu livro Epistemologias do 
Sul (2010) sugere que esse pensamento ainda colonial 
faça parte do “pensamento abissal”, em que o mun-
do é separado por uma linha metafórica que divide o 
mundo entre Norte e Sul, sendo o Sul aquele que ten-
ta reparar os danos causados pelo capitalismo colonial 
desenfreado e que por isso não se desenvolveram 
economicamente como os países do Norte (SANTOS, 
2010). 

Com a colonização, aconteceu também o que o au-
tor descreve como “epistemicídio” que foi a supressão 
dos saberes que não faziam parte da ciência ociden-
tal, ou o que não pode ser explicado pela Filosofia e 
Teologia (únicos saberes possíveis que não precisam 
de comprovação científica ocidental), e o que sobrou 
desses conhecimentos está do outro lado da linha, 
“do lado de lá”, que não existe ou é invisível (SANTOS, 
2010).

Para o autor, é necessário superar essa separação 
do mundo e segundo ele o movimento pós-abissal 
se iniciou em fase embrionária na década de 1970 
com o contramovimento que buscava lutar contra 
exclusão sistêmica do neoliberalismo. O pensamento 
pós-abissal e pós-capitalista é aquele que assume que 
existem vários saberes, incluindo a ciência ocidental 
moderna, e que esses saberes coexistem e se comple-
mentam, além de extinguir o pensamento cronológico 
da história e hierarquização dos conhecimentos. Tal 
pensamento tem o nome de “ecologia dos saberes” 
(SANTOS, 2010).

Entende-se neste trabalho que o pensamento abis-
sal existe na construção das cidades quando só existe 

uma forma do “fazer”, que é aquela governamental, de 
cima para baixo, sem uma participação popular real, já 
que muitas políticas se valem do discurso da participa-
ção, mas essa é só usada como forma de validação da 
política, e não da inclusão das ideias da população. É 
esse pensamento que exclui do ensino a maior parte 
das cidades, que são informais, não apresentam infra-
estrutura e tem habitações precárias. Essa cidade é 
invisível aos olhos do conhecimento hegemônico. Seu 
meio de sobrevivência, dinâmica, saberes são escondi-
dos. 

O pensamento pós-abissal aqui se refere às outras 
formas de produzir cidade, através da iniciativa po-
pular frente ao descaso do Estado e dos programas 
públicos que promoveram um processo urbanização e 
habitação mais democrático, que foge do padrão go-
vernamental. O pensamento pós-abissal também pede 
para que esses exemplos não sejam do conhecimento 
hegemônico, ou seja do Norte-global, por ele ser a 
“metrópole” do conhecimento, portanto, o trabalho 
busca exemplos bem-sucedidos na América do Sul 
de como melhorar a qualidade das cidades e assim a 
qualidade de vida dos moradores. 

Foi necessário entender os tipos de regularização 
fundiária que existem e quais delas os países dos estu-
dos de caso adotam, para que pudessem ser selecio-
nados os projetos mais contra-hegemônicos em cada 
situação. Dessa forma, foram estudados os embasa-
mentos legais do Brasil, Chile, Argentina, Colômbia e 
Uruguai, que respaldam a regularização e o direito ao 
acesso à moradia e à cidade. A conceituação ou não  
de direito à moradia, função social da propriedade foi 
evidenciada, assim como a obrigatoriedade de planos 
ordenadores do território e leis específicas para a 
regularização de assentamentos informais. Com isso, 
uma tabela síntese foi gerada para que as informações 
fossem sistematizadas.

Para a seleção dos estudos de caso, foram conside-
rados os exemplos que mais ampliem o entendimento 
da construção não hegemônica cidade e que tipifique 
diferentes atores sociais. Existem vários tipos de or-
ganização popular, seja através de movimentos sociais 
por moradia, organizações autônomas e autogeridas 



dentro da comunidade ou cooperativas, então foram 
escolhidos exemplos de diferentes tipos. Também foi 
levado em consideração a conjuntura histórica de cada 
exemplo, para representar a relação entre Estado e 
população e as demandas e respostas para os confli-
tos em diferentes países, de forma que os estudos de 
caso possam demonstrar mais amplamente as diferen-
ças e as semelhanças entre os países.

Após análise dos casos escolhidos, uma matriz sín-
tese foi gerada com os parâmetros: 

Conjuntura política e histórica
Atores
Projeto

Processo 
Financiamento

  
 O intuito de estudar o contexto histórico e 

político é entender quais eram as políticas vigentes 
na época e quais os planos governamentais para as 
áreas estudadas. Localizar os atores serve para saber 
quem participou efetivamente dos processos, mesmo 
quando ditos participativos. Para que de fato a pes-
quisa chegue aos objetivos finais, é necessário saber 
qual projeto foi realizado, seja a nível de planejamento 
de regularização ou de projeto da arquitetura em si, e 
também é preciso entender os processos pelos quais 
o projeto passou, na fase de aproximação, criação e 
execução, uma vez que tais projetos afetam a vida de 
pessoas que estão em situações de tensão em relação 
ao governo e precisam ser consideradas como atores 
da construção da cidade. E finalizando, evidenciar de 
onde parte o dinheiro para as obras ressalta o quanto 
aquele projeto é ou não feito a partir de forças exter-
nas ao Estado e à comunidade que especulam áreas 
de futura valorização, e de onde parte o real interesse 
para as intervenções. 

Espera-se dessa forma cumprir os objetivos de 
ampliar o conhecimento sobre a produção da cidade, 
técnicas de processos participativos e formas de atua-
ção em assistência técnica.



direito à cidade direito à moradia
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direito à cidade direito à moradia
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Figura 08
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A cidade, de acordo com Lefebvre (2011), é a maior 
obra do ser humano. É onde os conhecimentos, as 
técnicas e as artes se sinteti zam. Por fazer parte do 
campo das artes, deve ser vivenciada, não apenas 
usada como fonte de capital. A arte é a representação 
da realidade a parti r da refl exão sobre ela, então dessa 
forma, a cidade é a representação da forma de vida de 
uma determinada sociedade, agregando seus valores e 
seus projetos. Park também conceitua a cidade como 
a tentati va mais bem sucedida do homem construir 
seu próprio mundo de acordo com o seu desejo (PARK 
apud HARVEY, 2012). O que vemos hoje, é uma 
classe dominante construindo sua própria cidade para 
seu próprio usufruto, e como representação da nossa 
sociedade, é uma cidade fragmentada e segregada, 
com núcleos formais e informais se desenvolvendo 
individualmente, porque os pobres também constroem 
seus espaços para viver, e isso acontece pela relação 
direta entre capitalismo e urbanização. 

Desde o grande êxodo rural que aconteceu na 
América do Sul a parti r dos anos 1940, a cidade já era 
parte do sistema capitalista. Seu crescimento acon-
teceu associado ao desenvolvimento econômico dos 
países periféricos, que iniciou a industrialização e fez 
com que o campo se automati zasse, gerando desem-
prego no campo fazendo com que a população cam-
ponesa fosse às cidades em busca de trabalho. Essa 
massa de mão de obra ocupou então, de forma autô-
noma, ou seja, sem a presença do Estado, os espaços 
que lhe eram permiti dos: aqueles fora das centralida-
des e que o mercado imobiliário não ti nha interesse 
eminente. Essa ocupação de espaços “residuais” do 
mercado acontece até hoje dos espaços urbanos por-
que os desfavorecidos pelo sistema precisam morar 
para se estabelecer na dinâmica urbana.  

O direito à moradia foi reconhecido pela ONU 
desde 1966 através do “Pacto Internacional de Di-
reitos Econômicos, Sociais e Culturais”2 e é, segundo 
Raquel Rolnik (apud LOPES, 2016), a ideia básica que 
todos podem morar em um lugar que os permitam ter 
acesso aos outros direitos básicos, como educação, 
saúde e cultura, portanto, é um direito universal do ser 
humano. (LOPES, 2016). Ter uma casa é se reconhecer 
no espaço, existi r dentro daquela sociedade e perten-
cer a uma cidade ou país, é reivindicar os direitos e 
cumprir os deveres como cidadão. Morar com qualida-
de é a base para a vida urbana e social, e por ser um 
direito, é dever dos Estados fornecerem moradias de 
qualidade, entretanto, desde o início da urbanização 

2 Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, dispo-
nível	em:	htt	ps://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.
aspx	(acessado	em	19/0/2019)

das cidades sulamericanas, ele não consegue garanti r 
efeti vamente esse direito, seja pela alta demanda por 
moradia, seja por interesses políti cos. 

De acordo com o HIC-AL.:
O défi cit habitacional é um indicador da pre-

sença de necessidades de moradia insati sfeita. Na 
América Lati na, segundo o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, envolve 37% da popula-
ção. O défi cit quanti tati vo (6%) diz respeito à 
falta absoluta de moradia, incluindo famílias que 
vivem amontoadas na mesma residência. O défi cit 
qualitati vo (31%) responde a critérios como falta 
de posse, materiais construti vos e outros padrões 
mínimos de qualidade defi nidos pelo Estado.” 
(HIC-AL, p.25, 2017, tradução livre)

A questão do défi cit habitacional é histórica nos 
países lati noamericanos, pois os índices resultado 
estatí sti co do reduzido ou do precário estoque de mo-
radias versus o aumento populacional urbano (NAS-
CIMENTO E BRAGA, 2009). Com as populações nas 
cidades crescendo em um ritmo diferente da atuação 
do governo para as acolher na cidade, aliada à falta de 
vontade políti ca moti vada pelo interesse do mercado, 
o défi cit habitacional nunca é sanado. Com isso, todas 
as políti cas habitacionais são para tentar reverter esse 
quadro de informalidade que assola os países da Amé-
rica Lati na. 

 A moradia digna não pode ser considerada apenas 
pelo espaço da residência, apesar de ser de extrema 
importância a garanti a de uma habitação de qualidade, 
com iluminação, venti lação, segurança estrutural e 
salubridade, o conceito de direito à moradia extrapola 
essa ideia. Garanti r o direito à moradia é garanti r que 
as pessoas vivam em paz, segurança e dignidade, ou 
seja, fornecer a segurança de posse, a disponibilidade 
de infraestrutura urbana e equipamentos públicos, ha-
bitação a um custo acessível. O direito à moradia está 
essencialmente ligado ao direito à cidade. E é preciso 
que esses direitos sejam acessíveis a todos e principal-
mente à população vulnerável, que não tem meios de 
ter um teto sem a ajuda do Estado.   

A relação clara entre direito à moradia e direito à 
cidade está no princípio que ambos querem a demo-
crati zação da vida urbana plena, ou seja, que qualquer 
pessoa possa desfrutar das oportunidades que a cida-
de dá. Assim como o direito à moradia não se estende 
apenas para o espaço fí sico da moradia, o direito à 
cidade não é, também, o acesso individual aos servi-
ços de recursos e infraestrutura urbana. É algo maior, 
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coleti vo e políti co. 
Para Lefebvre (2011), o direito à cidade é o direi-

to de não exclusão da sociedade urbana, dos seus 
defeitos e qualidades. Para o autor, a cidade deve ser 
vivenciada e não apenas usada como pano de fundo 
para as ações do capital. Lefebvre diz que o direito à 
cidade é um apelo ao direito da vida urbana renovada, 
ou seja, a vida urbana feita pela e para as massas que 
se apropriaram do espaço, que criaram e usaram o es-
paço onde vivem. Entendendo que o espaço urbano é 
um espaço coleti vo de socialização, a mudança do que 
já existe não virá de ações individualizadas, e sim da 
coleti va, quando a base da população organizada gerar 
alternati vas revolucionárias para a cidade ao ponto de 
criar uma nova, e ela assim seria por fi m um espaço de 
valor de uso, com pactos sociais e políti cos, e não mais 
pelo “valor de troca”, dado pelo comércio e pelo lucro.

Já para Harvey (2012), que extrapola os conceitos 
de Lefebvre, o direito à cidade é mais do que o acesso 
individual aos amplos recursos urbanos, é o direito 
de mudar a cidade e reinventá-la de acordo com os 
desejos coleti vos, 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 políti ca entre a população periférica, pois esses 
são os caminhos para a proposição de novas solu-
ções de real mudança do paradigma urbano. Ambos 
os autores ressaltam a importância da organização 
popular para a mudança efeti va das cidades. Os direito 
sociais já garanti dos hoje foi conquistado pelos mo-
vimentos sociais, e pensando na conquista da cidade 
e do direito de desfrutá-la plenamente, apenas por 
meio da organização de quem não detém este direito 
atualmente é que os princípios de democrati zação irão 
surgir para mudar radicalmente a construção da vida e 
do meio urbano.

Esse processo de revolução urbana é difí cil de se 
construir porque, como dito anteriormente, a cidade 
se desenvolve com o capitalismo e suas formas de 
dominação. Os movimentos sociais têm disparidades 
internas difi cultam uma grande arti culação (Harvey, 
2012), e a massa trabalhadora é consumida pelo seu 
próprio coti diano, que muitas vezes não a deixa nem 
refl eti r sobre a situação a qual são submeti das. Para 
o geógrafo Milton Santos (2010), a cidade é o mais 
signifi cantes dos lugares porque é nela que os vínculos 
sociais e as práti cas capitalistas acontecem, é ela o 
palco de todas as ati vidades do trabalho e do capital, 
sendo ele o espaço de confl itos e disputa de interesse. 
A tensão clara entre a periferia e os centros são cada 

Figura 09: Marcha pelo direito à moradia
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vez mais diluída, apesar das diferenças socioeconô-
micas serem mais drásti cas, porque os pobres são 
empurrados para os limites das cidades, que se es-
praiam, e assim não fi cam visíveis aos olhos da cidade 
formal. A ocupação de áreas periféricas ou de interes-
se ambiental (em que o mercado, por lei, é impedido 
de uti lizar) obriga a população a sofrer com as longas 
distâncias percorridas até os postos de trabalho e de 
serviços, com a precarização da infraestrutura e das 
moradias, falta de áreas de lazer, esporte e educação e 
principalmente, a impossibilidade de exercer a cidada-
nia plena.

Afi nal, 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 mercadoria, 
bens de consumo, quem consegue pagar tem, quem 
não consegue é mal inserido na dinâmica urbana. O 
Estado permite que quem faça as políti cas públicas 
de moradia e de planejamento urbano seja o merca-
do imobiliário, que capturam os investi mentos para 
construir a cidade de acordo com os desejos da elite. 
Por isso, o que se vê na nova produção de cidade são 
espaços cada vez mais fechados, “exclusivos” e exclu-
dentes, e individualistas. É tão dura essa individualiza-
ção, que a cidade formal depende muito da força de 
trabalho dos habitantes das cidades informais, e ainda 

sim nega os privilégios das centralidades para esses 
habitantes, constantemente criminaliza as práti cas de 
quem ocupa terrenos por necessidade de viver com 
melhor qualidade, e apoia práti cas violentas do Estado 
na remoção dessas pessoas. 

A individualização da sociedade está ligada à valo-
rização da propriedade privada. Atualmente, os ideais 
de direitos humanos se deslocaram para o centro da 
cena tanto políti ca como éti ca, mas os direitos huma-
nos amplamente defendidos não quebram com a lógi-
ca de mercado neoliberal e estão diretamente ligados 
ao direito à propriedade privada. As práti cas coleti vas 
e sociais não são lembradas, e o direito à proprieda-
de privada e à individualidade como se esses direitos 
parecem valer mais que os outros (HARVEY, 2012), 
porque tudo gira em torno do direito individual, e por 
isso, as cidades hoje são tão segregadoras. A superva-
lorização da propriedade privada, propriedades essas 
que estão na periferia para os mais pobres, fez com 
que as outras formas de democrati zação da cidade 
fosse desmantelada pelos Estados, e assim, houve o 
empobrecimento das políti cas públicas relacionadas à 
moradia e à cidade. 

Para garanti r a democrati zação das cidades, o Esta-
do não deve deixar o mercado imobiliário ser o plane-
jador delas, pois o produto sempre vai ser excludente 
e eliti sta, visando o lucro em detrimento às pessoas. 
Apesar de ser dever do Estado fornecer os direitos a 
todos os cidadãos, a organização social é imprescindí-
vel para a conquista desses direitos, lutando de forma 
coleti va ao invés de individual, já esta transformação 
depende inevitavelmente do exercício de um poder 
coleti vo de moldar o processo de urbanização para 
que não apenas a elite desfrute das cidades. 
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A regularização fundiária serve, nas cidades con-
temporâneas, para promover a justi ça social, fazendo 
o terreno cumprir sua função social e assim democra-
ti zar as cidades. A regularização tem como objeti vo 
principal reti rar da ilegalidade os moradores de assen-
tamentos informais, por meio da ti tulação dos lotes, 
melhorando a vida dessas pessoas por pelo menos, 
dar a segurança de posse do terreno e evitar os des-
pejos forçados.  

A América Lati na se industrializou no início do sé-
culo XX, e com isso, os camponeses foram para as ci-
dades, expulsos do campo pela inserção de máquinas 
na produção agrícola. As cidades não comportaram o 
conti ngente de pessoas que se instalou sem provisão 
de moradias popular no território, sem agentes do 
Estado e sem ação de agente técnicos para o auxílio 
das construções de habitação. A rápida urbanização, 
em menos de 50 anos, gerou grandes assentamentos 
informais e diversos problemas sociais, como a segre-
gação socioespacial, a falta de infraestrutura e sane-
amento básico, falta de postos de trabalho próximo 
das residências, que perduram nas raízes das cidades. 
Hoje, a região é 79,5% urbanizada (HABITAT III, 2016), 
com níveis de informalidade fundiária altí ssimos.

No Brasil, cerca de 50% das cidades (ROCHA, 
2017) não são regularizadas. Esta realidade não é 
exclusiva do Brasil, na América Lati na, segundo a ONG 
TECHO, 1 de cada 4 habitantes de zonas urbanas 
vivem em assentamentos informais3, e de acordo com 
o Relatório Regional da ONU-HABITAT III: América 
Lati na e Caribe (2016), a região tem “180 milhões de 
pessoas vivendo em estado de pobreza, onde 125 mi-
lhões vivem em áreas urbanizadas, e 113,4 milhões vi-
vem em assentamentos informais” (HABITAT III, 2016. 
p. 41). A rápida industrialização (1940-1970) fez com 
que a região tenha os números mais discrepantes de 
desigualdade social e de concentração de renda do 
planeta (HIC - AL, 2017). Os mais pobres que, sempre 
empurrados para os limites das áreas urbanas ou para 
áreas que não são incorporadas pelo mercado imobili-
ário, têm seus direitos à cidade e às condições básicas 
de vida (e moradia digna) negados. O mapa 1 indica a 

3 Informação da base de dados da TECHO Internacional,  disponível 
em:	htt	ps://www.techo.org/plataforma-asentamientos/	(acessada	em	
12/04/2019)

Figura 10
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Mapa 01
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porcentagem de assentamentos formais e informais na 
América Lati na.

A forma de fazer cidade, de acordo com Fernan-
des (2016) após analisar os Códigos Civis dos países 
lati noamericanos, ainda está muito ligada ao direito 
individual da propriedade privada, patrimonialista e 
mercanti lista, ou seja, a vontade social do governo 
está abaixo dos desejos dos proprietários, limitando 
a regulação do poder público e as iniciati vas das Leis, 
e isso se relaciona diretamente com a produção do 
espaço urbano e a forma que se entende as relações e 
confl itos que ele carrega. De acordo com ele: 

“Tal interpretação civilista da políti ca urbana 
está na base da ordem jurídica tradicional que 
tem historicamente dado suporte a um padrão 
de urbanização excludente, segregador, especu-
lati vo e poluidor, além de socialmente injusto e 
politi camente autoritário, já que de modo geral 
a gestão da políti ca urbana ainda se dá de forma 
centralizada e pouco transparente, afastando o 
cidadão comum da possibilidade de interferir nos 
processos de tomada de decisão.” (FERNANDES, 
p. 12, 2016)

A parti r da década de 1960, iniciaram alguns pro-
gramas de regularização de assentamentos informais 
como é o caso do Peru (CLICHEVSKY, 2016) que as 
políti cas eram realizadas pelo poder central, porém 
sem sucessos, parte porque as políti cas eram muito 
burocráti cas e restriti vas. Brasil, Colômbia e Venezuela 
também lançaram políti cas entre 1960 e 1980 (CLI-
CHEVSKY, 2016)  que se tornaram os antecedentes 
das práti cas de regularização fundiária com diferentes 
abordagens para o mesmo problema. No início, nos 
anos 1960, as políti cas eram em escalas nacionais, 
com foco na erradicação dos assentamentos e planos 
a parti r da “tabula rasa”. Nos anos 1970, surge a linha 
de consolidação dos assentamentos, com soluções a 
parti r de projetos mais parti cipati vos para os proble-
mas locais e fi xação da população.  A parti r dos anos 
1990, com a onda neoliberal e o Consenso de Wa-
shington, a diretriz para o problema de irregularidade 
é a de regularização de posse da residência, incenti va-
da por fi nanciadores internacionais com o BID - Ban-
co Internacional de Desenvolvimento (ZARICUETA, 
2006).

 Essas experiências hoje coexistem e se integram, 
mas em linhas pragmáti cas, criaram dois paradigmas 
principais de regularização fundiária que orientam as 
políti cas de planejamento urbano na América do Sul: a  
legalização formal por meio da escrituração, chamada 
de regularização dominial  pelos países lati no america-
nos, aqui tratado apenas por legalização por escrituras, 
e a regularização integral, que mescla planejamento 
urbano e intervenções socioespacial com a legalização 
da posse (FERNANDES, 2011).  

A primeira delas, legalização por escrituras, propõe 
a legalização do lote individual por meio de escrituras, 

reconhecendo o ocupante como proprietário do lugar 
e o ti rar da informalidade. Esse ti po de políti ca surgiu 
na década de 1990 a parti  das ideias de Hernando 
de Soto, economista peruano que se colocou a pen-
sar em maneiras erradicar a pobreza. Soto diz que a 
garanti a dos direitos sobre a propriedade pode fazer a 
economia do país crescer porque, ao legalizar um lote, 
os habitantes passam a pagar imposto ao governo e 
gerando mais arrecadação, podem ter acesso a crédito 
para investi r em suas próprias moradias já que tem 
um endereço, e assim acontece a transferência dos 
recursos antes informais para o formal. (FERNANDES, 
2011). 

A legalização por escrituras,a políti ca que vem 
sendo feita no Peru, onde ela se tornou referência 
mundial, desde a década de 1990 em nível nacional, 
e países com grande informalidade e pouquíssimos 
antecedentes de regularização fundiária passaram a 
adotá-la. Como esse ti po de regularização acontece 
só pela escrituração, sem o melhoramento do bairro 
ou integração das áreas periféricas à cidade, é mais 
rápido e mais barato de executar, fazendo com que os 
programas possam ter grande escala. A formalização 
dos moradores de forma simples e a suposta diminui-
ção da pobreza pelo acesso ao crédito fi zeram com 
que os organismos de fi nanciamento apoiassem essa 
iniciati va e passasse a incenti var o cumprimento do 
direito à propriedade privada.  

Entretanto, a legalização por escrituras não implica 
na chegada de infraestrutura nas comunidades porque 
ela fornece apenas a seguridade de posse, e também 
acontece a legalização de moradores em área de risco, 
como encostas de morro e áreas de proteção ambien-
tal, então que é bastante comum em países que essa 
políti ca é aplicada é que a precariedade dos bairros 
conti nua. Há a valorização da propriedade individual 
em contraparti da que a função social da propriedade 
e os direitos coleti vos não são relevantes para essas 
políti cas, o que empobrece a qualidade da cidade e 
as relações sociais nela e o reconhecimento da posse 
assegura os moradores contra despejos forçados, mas 
não garante os outros direitos à cidade e à moradia. 
Além disso, acontece a incorporação de terrenos, mui-
tos deles antes pertencentes ao Estado, no mercado 
imobiliário formal, que passa atuar nessas regiões pe-
riféricas de acordo com seu próprio interesse e pode 
acabar expulsando os moradores originais.

O segundo ti po de regularização é a regularização 
integral, que vincula a segurança jurídica por escritura 
com intervenções socioespaciais, agregando a regu-
larização a legalização da posse, melhoramento de ser-
viços públicos, planejamento urbano e políti cas sociais 
(FERNANDES, 2011). A maioria de países que aplicam 
a regularização integral tem em suas Consti tuições o 
reconhecimento da função social da propriedade, que 
prega a prioridade ao interesse coleti vo ao individual 
e, ao contrário da legalização por escrituras, a fornece 
rede de água e esgoto, pavimentação, centro educa-
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cional e de saúde, equipamentos comunitários e em 
alguns casos, habitação (CLICHEVSKY, 2016). Para 
isso, são necessários projetos urbanos que pode ainda 
remover alguns moradores em ordem de melhorar 
o bairro, por exemplo, remover pessoas para passar 
investi mentos de infraestrutura, mas a remoção, nor-
malmente, não é desejada pelos projetos.  

A regularização integral tem um entendimento mais 
amplo sobre a questão da informalidade e entende 
que a alteração da realidade dos habitantes desses 
assentamentos informais só vai ser melhorada com um 
conjunto de políti cas sociais. Apesar disso, percebe-se 
que onde faz essa regularização, ela não é vincula-
da à outros programas de desenvolvimento social, 
acontecendo de forma isolada e vista como casos de 
exceção, ou seja, os governos entendem que a maior 
parte das cidades são formais, quando na verdade não 
são. Esse paradigma conta também com outros dois 
problemas: primeiro, alto custo de infraestrutura faz 

com que a escala de atuação seja bem menor que a da 
legalização por escrituras e a transição dos moradores 
para a formalidade tenha números menos signifi ca-
ti vos, segundo que as melhorias dos bairros podem 
ocasionar em gentrifi cação, uma vez que automati ca-
mente o terreno e as casas se tornam mais valorizadas 
que antes. 

Como dito, esses paradigmas permeiam as leis 
de ordenamento do solo e políti cas de regularização 
fundiária. Nessas políti cas, Colômbia e Brasil, desde 
o fi nal da década de 1980 desenvolvem um papel 
de destaque, tanto em pioneirismo na referência dos 
direitos sociais em relação à propriedade quanto nos 
esforços para efeti vação das leis, porém que, é impor-

Figura 11
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tante salientar que em todos os casos da América do 
Sul, a população pode estar inserida com parte da res-
ponsável pelo produção do produto da regularização 
por meio do processo parti cipati vo, mas não esteve 
presente nas formulação dos marcos legais (CLICHE-
VSKY, 2016). 

No Brasil, a Consti tuição Federal de 1988, “Consti -
tuição Cidadã”, avança em pontos estratégicos acerca 
do reconhecimento do direito à propriedade à todos 
os cidadãos e à função social da propriedade que bus-
ca “garanti r o bem- estar de seus habitantes.” (BRASIL, 
Consti tuição Federal, 1988). A Consti tuição ainda 
obriga que cidades acima de 20.000 moradores tenha 
um plano diretor em que a função social da proprie-
dade seja determinada e cumprida. Além disso, reco-
nhece o usucapião urbano, antes desti nado apenas à 
conquista de propriedades rurais, em que os morado-
res têm direito à posse de um imóvel com até 250m² 
inati vo depois de habitá-lo por 5 anos consecuti vos e 
comprovados, facilitando a legalização por escrituras, 
apesar de que o país seja referência internacional no 
ti po regularização integral. 

A fi m de regulamentar a Consti tuição, em 2001 
com a criação do Ministério das Cidades o Brasil 
defi niu a nível federal políti cas que já estavam sen-
do feitas no nível municipal, aprovando o Estatuto 
da Cidade (Lei nº 10.257/2001), que: “Para todos 
os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, 
estabelece normas de ordem pública e interesse social 
que regulam o uso da propriedade urbana em prol do 
bem coleti vo, da segurança e do bem-estar dos cida-
dãos, bem como do equilíbrio ambiental.” (BRASIL, Lei 
10.257/2001). O Estatuto tem também como diretriz 
geral a gestão democráti ca por meio da parti cipação 
popular na formulação, execução e acompanhamento 
das ações de desenvolvimento urbano, entafati van-
zando a importância da inserção da população nas 
políti cas para de fato acontecer o direito à cidade, 
enfati za também que o direito à propriedade não está 
desvinculado com os outros direitos sociais como 
direito à cidade, à moradia digna e ao lazer, cultura e 
educação. 

A parti r do Estatuto da Cidade, várias outras leis 
de regulamentação das cidades foram criadas como 

brasil

a Lei do Saneamento Básico (2007), Lei da Regulari-
zação Fundiária (2009 reformulada em 2017), Lei de 
Resíduos Sólidos (2011), entre outras (MARICATO, 
2018), em que pode-se dizer que o Brasil é um país 
extremamente avançado em leis para a cidade. Apesar 
disso, ter garanti a em ler não quer dizer que essas leis 
vão ser cumpridas em sua totalidade, de acordo com 
Costa e Hernandes (apud CLICHEVSKY, 2016), o Es-
tatuto da Cidade é bastante complexo e progressista 
em relação às políti cas urbanas e interfere em todas as 
esferas das políti cas públicas, e que sua plena vigência 
dependeria de mudanças estruturantes na sociedade 
brasileira. 

Na questão da habitação, o  Brasil insti tuiu políti cas 
de habitação popular mediante à concessão de crédito 
para a compra de imóvel, apesar de ainda haver con-
trole pelo Estado da produção das moradias. O prin-
cipal marco nesse setor foi o Programa Minha Casa 
Minha Vida, em 2009, pelo então presidente Lula, fi -
nanciado pela Caixa Econômica Federal, como solução 
para o défi cit habitacional do país e também como um 
conti ngenciamento da crise econômica global de 2008 
(NASCIMENTO e TOSTES, 2011). O programa desen-
volve uma imensa valorização da casa própria indivi-
dualizada, quando só oferece essa forma da população 
conseguir morar adequadamente, apesar de que, de 
fato, houve um aumento ao acesso à moradia no país, 
possibilitando que milhares de pessoas conseguissem 
comprar seu imóvel.  

No que tange a conquista popular, houve a regu-
lamentação da Assistência Técnica para Habitação de 
Interesse Social (Lei 11.888/2008) após um extenso 
debate sobre o tema envolvendo arquitetos e urbanis-
tas, movimentos sociais e universidade. A Lei entende 
a moradia como um direito social consti tucional social 
e diz que todos os cidadãos de baixa renda tem o 
direito de acompanhamento técnico público e gratuito 
para obras de arquitetura de interesse social, e permi-
te que sejam priorizadas as iniciati vas sob regime de 
muti rão e em zonas de interesse social. (BRASIL, Lei 
11.888, 2008). Essa lei abriu alternati vas para escritó-
rios populares e práti cas governamentais atender uma 
população negligenciada pela arquitetura e urbanismo 
tradicional. 
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Figura 12
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Figura 13: Projeto do USINA CTAH com recurso do MCMV-E demonstrado na comunidade

Figura 14: Projeto do USINA CTAH com recurso do MCMV-E em construção por muti rão
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Apesar das dificuldades de implementação das Leis, 
o Brasil é um país bastante avançados no direito urba-
nísticos, e conta com experiências positivas promovida 
pelos governos que são reconhecidas por todo o mun-
do, como é o caso do Programa Minha Casa Minha 
Vida - Entidades na questão da moradia, e programas 
como municipais em  Diadema, Porto Alegre, Recife 
(Plano de Regularização de Zonas Especiais de Inte-
resse Social - PREZEIS) e Belo Horizonte (URBEL) no 
nível local, que priorizam a regularização integral. 

O subprograma “Minha Casa, Minha Vida - Entida-
des” (PMCMV-E), criado em 2009 em conjunto com 
o programa Minha Casa, Minha Vida, como forma de 
estimular o cooperativismo e participação popular na 
solução de projeto de habitação em duas modalida-
des: construção de unidades habitacionais urbanas ou 
requalificação de imóveis urbanos (CAIXA ECONÔMI-
CA FEDERAL), por meio de associações e entidades 
sem fins lucrativos. 

Por esse programa, as comunidades organiza-
das puderam, em terrenos que elas já tinham posse, 
realmente criar e modificar os conjuntos habitacio-
nais, porque o PMCMV-E permitia os processos de 
autogestão, autoconstrução, mutirão e administração 
direta dos recursos, ainda que nos limites das dire-
trizes 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 pelo banco público 
Caixa Econômica Federal e com participação popular, 
já que a comunidade participava desde o desenho 
de projeto até na construção dos imóveis. A figura 
03 demonstra o projeto dos conjuntos Tânia Maria 
e Cinco de Dezembro enquanto a  04, se refere ao 
projeto Projeto em execução em processo de mutirão 
da Comuna Urbana Dom Hélder Câmara em Jandira, 
ambos produzidos pelo USINA CTAH. 

Apesar dessa modalidade, as entidades de forma 
geral ainda não conseguiam construir em locais privi-
legiados das cidades. Além disso, em 2018 ocorreu o 
congelamento dessa categoria, paralisando até os fi-
nanciamentos já iniciados e não abrindo novos editais. 
Este congelamento representou um recuo nas políti-
cas que visam mais autonomia a população na questão 
de gestão do próprio território.

O  PMCMV-E  demonstra como um programa a 
nível nacional pode ser efetivo se reconhecer que en-
tidades populares organizadas podem alterar o territó-
rio e fazer habitação social com assistência técnica de 
acordo com as necessidades específicas delas, abar-
cando os modos de morar dos moradores da própria 
entidade e dessa forma produzir moradia de forma 
eficiente.
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colômbia

A Colômbia também é referência na regulamen-
tação do ordenamento do solo. Sua Constituição, de 
1991, reconhece a função social da propriedade, e já 
adiciona punições caso a propriedade não cumpra seu 
papel: 

“Art. 58: (...)La propiedad es una función social 
que implica obligaciones. Como tal, le es inherente 
una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas aso-
ciativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social 
definidos por el legislador, podrá haber expropiación 
mediante sentencia judicial e indemnización previa. 
Estase fijará consultando los intereses de la comu-
nidad y del afectado. En los casos que determine el 
legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por 
vía administrativa, sujeta a posterior acción conten-
ciosa-administrativa, incluso respecto del precio. 

(...)
Art 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la 

ley, el acceso a la propiedad.
Cuando el Estado enajene su participación en 

una empresa, tomará las medidas conducentes a de-
mocratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá 
a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y 
de trabajadores, condiciones especiales para acceder 
a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la 
materia” (COLÔMBIA, Constitución Política, 1991).

Em 1997, a Ley de Desarollo Territorial y Urbano (Lei 
388/1997) foi aprovada para regulamentar a Consti-
tuição, e tem como princípios: 

“ARTICULO 2º. PRINCIPIOS. El ordenamiento del 
territorio se fundamenta en los siguientes principios:

1. La función social y ecológica de la propiedad.
2. La prevalencia del interés general sobre el 

particular.
3. La distribución equitativa de las cargas y los 

beneficios.” (COLÔMBIA, Ley de Desarollo Territo-
rial y Urbano, 1997)

Ou seja, a Lei reitera a valorização da função social 
da propriedade e determina um conjunto de obriga-
ções que o responsável pelo terreno precisa ter. A Lei 
ressalta a importância do cumprimento dos interesses 
coletivos e da participação de organizações civis no 
planejamento das cidades, além disso, serve como 
um mecanismo de prevenção da informalidade nas 
cidades (CLICHEVSKY, 2016). Na Colômbia, a res-
ponsabilidade acerca da gestão do território fica com 
o município, embora até 2010, o Governo Nacional 
podia interferir no território caso fosse seu interesse, 
por exemplo, fazer um conjunto habitacional em um 
terreno que no Plano Ordenador do Território - POT 
não fosse destinado à habitação. Essa interferência 
sem critérios gerava conflitos entre as instâncias de 
governo até serem regulamentadas (COPELLO, 2016). 

Como a gestão do território é parte da função do 
município, é obrigatório eles terem um POT, então 
atualmente o Governo Nacional oferece assistência 
técnica para a confecção e revisão dos POT nos muni-
cípios, com foco no melhoramento integral de bairros 
(regularização integral). Nota-se porém, que a segrega-
ção e a lógica mercantilista de fazer cidade continuou, 
não alterando as realidades dos bairros periféricos, e 
que após o Governo Nacional estudar planos de ação 
de melhoramento de bairros, encontrou dificuldades 
institucionais para realizar as mudanças e viu que o 
planejamento, na maioria das cidades, não era a prio-
ridade dos municípios frente às outras demandas da 
população (ENRÍQUEZ, 2016). 

A política habitacional da Colômbia à nível nacio-
nal é parecida com o regime brasileiro de produção 
em massa de novas moradias e de aquisição por meio 
de financiamento governamental, focado do desen-
volvimento econômico ao invés do social. O déficit 
habitacional continua alto e mostrou que a segregação 
sócio-espacial continua alta, para Enríquez: “resultado 
de la ausencia de una política estatal consistente y una 
incapacidad institucional de actuación para resolver las 
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necesidades de hábitat de los sectores de bajos ingresos” 
(ENRÍQUEZ, p 177, 2016). Entretanto, em termos 
legislativos, a Colômbia exige que os planos diretores 
reservem terrenos para habitação social em todos os 
municípios.

Os problemas de execução das Leis encontrados 
no Brasil também acontece na Colômbia. Existem 
marcos legais fortes e que avançam cada vez mais na 
compreensão e interpretação constitucional da fun-
ção social da propriedade, porém que não chegam às 
vias de execução. A literatura urbanística menciona a 
desconexão entre a Lei 388/1997 com as outras leis 
sobre o território, como as leis ambientais. Entretanto, 
a autonomia municipal para o regulamento do solo 
gerou planos positivos na questão da regularização 
integral de bairros periféricos, principalmente em 
Bogotá e em Medellín, cidades que mesmo antes da 

Lei de Desarollo Territorial já tinham experiências no 
melhoramento dos bairros. Ambas cidades tem proje-
tos desde a década de 1980, que foram evoluindo e 
hoje se destaca o Projetos Urbanos Integrais - PUI, de 
Medellín, para melhoramento das “quebradas”, como 
forma de garantir o direito à cidade à população de 
baixa renda que vivem em áreas periféricas. 

Figura 15
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uruguai

O Uruguai é um país que se difere da Colômbia e 
do Brasil, ao mesmo tempo que se aproxima da Argen-
ti na, porque ainda não reconhece a função social da 
propriedade em suas leis, mesmo que no Arti go 32 da 
Consti tuição da República, criado em 1996 e que trata 
do direito à propriedade, esteja escrito que a proprie-
dade está sujeita a “interesses gerais” determinados 
por leis e planos. De acordo com Trinchitella e Tapie  
(2016), os juízes mais preocupados em integrar os 
direitos individuais aos coleti vos têm usado a este Ar-
ti go da Consti tuição para dar ordens relati vas ao não 
cumprimento da função social. A Consti tuição também 
não faz referência à regularização de assentamentos 
urbanos ou rurais. 

Apesar do atraso consti tucional, o Uruguai aprovou 
em 2008 a Ley de Ordenamiento Territorial y Desarollo 
Sostenible (LEY 18.308), que evidencia a importância 
do desenvolvimento sustentável do território, sendo 
o único país que normati za essa diretriz para o orde-
namento do solo. A Lei se conceitua como o plane-
jamento para o desenvolvimento ambiental, social e 
economicamente sustentável, com equidade social 
a nível regional e local e pode ser o início para um 
entendimento de que “território não é objeto de orde-
namento, mas sim sujeito de desenvolvimento social 
e produti vo, em marco da sustentabilidade ambiental 
territorial”(TRINCHITELLA E TAPIE, 2016).

Entre outras diretrizes, a Lei 18.308/2008 deter-
mina as instâncias de parti cipação popular, estratégias 
sustentáveis, critérios para o uso do solo, defi nição 
de áreas de proteção (patrimonial, ambiental, entre 
outras) e áreas de risco, e previsão de cumprimento do 
uso do solo previsto nos planos locais. Ela evidencia 
também o dever do Estado, representado principal-
mente pelos municípios na confecção dos planos, de 
promover as ações de ordenamento do solo, pensan-
do no interesse coleti vo, e com fi nalidade de melhorar 
a vida dos cidadãos e promover a integração social no 
território e o uso democráti cos dos recursos natu-
rais e culturais (TRINCHITELLA E TAPIE, 2016). A Lei 
foi bastante importante para preencher um vazio na 
legislação sobre o tema e para regulamentar o ordena-
mento do território que até então não era visto como 
prioridade, até o Uruguai ter  um crescimento da 
população de assentamentos informais (SCIANDRO, 
2016) (VIANA E ZUCCOLINI, 2016). 

Hoje o programa nacional para regularização fun-

diária é o Programa de Mejoramiento de Barrios - PMB 
, uma atualização do anti go Programa de Integración 
de Asentamientos Informales - PIAI, que fi cou vigente 
entre os anos de 2000 e 2004. Ambos os programas 
promovem a regularização integral, levando apenas 
aos assentamentos informais em terrenos públicos, e 
não privados, melhorias de infraestrutura e legalizando 
a posse por meio de escrituras, por meio do fi nancia-
mento do BID.  A grande alteração entre o PIAI e o 
PMB é que este últi mo promove uma melhor intera-
ção da população com o projeto, fazendo o melhora-
mento das residências através da autoconstrução com 
assistência técnica (VIANA E ZUCCOLINI, 2016).

Na questão da habitação, o Uruguai tem a Ley de 
Vivienda de 1968 (Lei 13.728) é uma mudança no 
paradigma das políti cas sociais além de defi nir uma 
ação conjunta entre o poder público e o privado para 
a construção moradia por meio de subsídio, conta 
com uma sessão somente desti nada ao modo de gerir 
a produção de habitação das cooperati vas de ajuda 
mútua, que permite e a posse coleti va do terreno e 
direito de uso do solo, ou seja, a moradia conquistada 
não é do morador, ele tem apenas a permissão como 
associado para uti lizá-la e que se decidir sair da coo-
perati va, a unidade habitacional é direcionada a outro 
membro da cooperati va,  ao invés da propriedade 
privada das unidades habitacionais (VIANA E ZUCCO-
LINI, 2016) (BARAVELLI, 2006), como diz a Lei: 

“Artí culo 144.- Las unidades cooperati vas de 
usuarios sólo atribuyen a los socios cooperadores, 
derecho de uso y goce sobre las viviendas. Derecho 
que se concederá sin limitación en el ti empo, que se 
trasmiti rá a los herederos y aún podrán cederse por 
acto entre vivos, pero sujeto a las limitaciones que se 
establecen en la presente ley.

(...) 
Artí culo 151.- Los asociados deberán desti nar la 

respecti va vivienda adjudicada para residir con su 
familia y no podrán arrendarla o cederla, siendo nulo 
todo arrendamiento o cesión, salvo lo dispuesto en 
los artí culos siguientes.

Si el usuario no desti nara la vivienda para resi-
dencia propia y de sus familiares, será causa bas-
tante para la rescisión del contrato de uso y goce, y 
la expulsión de la cooperati va.” (URUGUAI, Ley de 
Vivienda 13.728, 1968)

A manutenção dessa sessão é uma vitória da Fede-
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ración Uruguaya de Cooperati vas de Vivienda por Ayuda 
Mutua - FUCVAM que desde a década de 1960 luta 
para garanti r o direito à moradia por meio de coopera-
ção e autoconstrução. Durante a Ditadura de 1973, os 
militares tentaram derrubar a condição de propriedade 
coleti va e direito de uso do solo em conjuntos de co-
operati vas para que se valesse apenas a propriedade 
privada, porém a proposta de alteração passou por um 
plebiscito, em que os uruguaios votaram contra contra 
a mudança da Lei, confi gurando portanto uma vitória 
do movimento organizado em prol da população (BA-
RAVELLI, 2006). 

Apesar do ponto positi vo da Lei acerca das coope-
rati vas, o modelo principal de acesso à moradia é por 
meio do subsídio do governo, que promove grandes 
empreendimentos nas periferias das cidades que às 
vezes não conta com infraestrutura e serviços como 

as moradias nas centralidades (VIANA E ZUCCOLINI, 
2016).  

O não reconhecimento da função social da proprie-
dade e sua falta de defi nição a nível nacional demons-
tra o atraso das leis do Uruguai em relação aos outros 
países da América do Sul, apesar disso, sua legislação 
apresenta o diferencial de explicitar a questão da sus-
tentabilidade como princípio para o ordenamento ter-
ritorial. O país também se diferencia dos demais com 
sua lei para habitação, que permite um ti po de pro-
priedade alternati vo, ampliando as possibilidades de 
acesso ao direito à moradia por parte da população, 
apesar de ainda haver por parte do governo a prefe-
rência pelo modelo de acesso à moradia via subsídio e 
mantendo a periferização dos pobres, como acontece 
também nos outros países sulamericanos.

Figura 16
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argentina e chile

A Argenti na conta com um arcabouço legal nacional 
bastante atrasado em relação ao Brasil e Colômbia. O 
país também não reconhece a função social da pro-
priedade explicitamente em sua Consti tuição Federal 
de 1994, embora em 1949 existi u esse conceito na 
Consti tuição da época, e não conta com leis nacionais 
para o ordenamento do solo das cidades muito efeti -
vo, uma vez que a responsabilidade cai inteira para os 
municípios e províncias sem diretrizes específi cas. De 
acordo com Scatolini (2016), as lógicas de especulação 
têm poucas regulamentação, o que gera bolhas espe-
culati vas nas cidades, que não têm mecanismos nacio-
nais de orientação para impor limites aos donos dos 
terrenos ociosos, indicando a valorização da proprie-
dade privada sem nenhum dever a ser cumprido pelos 
donos. O país tem gerado algumas jurisprudência para 
melhorar o acesso ao solo, e com casos de proteção 
ao meio ambiente e reconhecimento dos direitos dos 
povos originários. Em outras palavras, o judiciário está 
corrigindo algumas falhas do poder executi vo (SCA-
TOLINE, 2016). 

Em 2015 a então presidente Cristi na Kirchner, para 
tentar legalizar o crescente número de moradores em 
assentamentos informais e de “villas”, propôs o Plan de 
Regularización Dominial de la Vivienda Familiar4, que por 
meio de alterações nas leis vigentes, principalmente 
na Ley 24.374, que trata da legalização por escrituras, 
ampliando as diretrizes como a implementação da 
gratuidade dos processos burocráti cos para a ti tulação 
do terreno. Esse plano demonstra a preferência pelo 
modelo rápido de formalização de Hernando de Soto. 
Entretanto algumas cidades têm tentado alternati vas 
de regularização e a criação de planos de ordenamen-
to do solo que visam a democrati zação da cidade, mas 
em proporções muito pequenas. 

Mesmo que não reconheça a função social da pro-
priedade5, a Consti tuição Federal de 1994 determina 
que é função do Estado garanti r moradia digna a todas 
as famílias. Para isso, o país conta a nível nacional com 
programas de fi nanciamentos para a construção de 
moradia, melhorias habitacionais e tí tulos de proprie-
dade, entretanto, como nos outros na Colômbia e Bra-
sil, o fi nanciamento de novas unidades habitacionais é 
a única forma de acesso à moradia formal, sendo uma 
forma engessada de garanti r o direito à moradia, que 
resultam no crescimento das villas.

Já no Chile, apesar do reconhecimento da função
4	 Informação	do	Observatorio	del	Derecho	a	la	Ciudad,	dispo-
nível	em:	htt	ps://observatoriociudad.org/?s=noti	cia&n=51	(acessado	em	
06/06/2019)
5	 Eixos	achados	em	no	site	da	Secretaria	da	Vivienda,	disponível	
em:	htt	ps://www.argenti	na.gob.ar/interior/micasa	e	htt	ps://www.argenti	na.
gob.ar/interior/secretaria-de-vivienda	(acessados	dia	06/06/2019)

social da propriedade pela Consti tuição, há um esfor-
ço do mercado imobiliário e da imprensa em rechaçar 
medidas que visam democrati zar o ordenamento do 
solo, como a propostas de Lei para uma cota de 5% 
do terreno das cidades para de habitação popular, que 
não chegou a ir ao parlamento graças a esse esforço 
(MOSLER, 2013). 

A lei que nacional de regulamentação do solo ur-
bano é de 1975, Ley General de Urbanismo y Construc-
ciones (Ley Nº 458/1975) formulada e aprovada em 
um contexto ditatorial e que não sofreu modifi cações 
signifi cati vas para mudar o status da dinâmica urba-
na, apesar das tentati vas de reformulação, a falta de 
consenso dos parlamentares em relação aos direitos 
urbanísti cos e à necessidade de modifi car as Leis para 
que toda a população possa usufruir do direito à cida-
de não permiti u que as alterações fossem feitas. Ao 
longo dos anos, a mudança mais signifi cati va foi a ade-
quação às instâncias municipais e provinciais durante a 
redemocrati zação chilena, e houve também a redefi ni-
ção de parâmetros de qualidade da construção.  A Lei 
Nº 458/1975 exige que os municípios tenham planos 
de construção das cidades, porém ainda é bastante 
centrada nas defi nições da ati vidade imobiliária. De 
acordo com Mosler (2016): 

“Me parece evidente que el modelo urbanísti co 
creado al fi nal del primer tercio del siglo XX en Chile 
no ha evolucionado al ritmo de las necesidades so-
ciales. La LGUC regula básicamente la elaboración de 
planes que determinan qué construir en la ciudad, la 
obtención de los permisos de construcción, la recep-
ción de las obras construidas y la responsabilidad de 
los agentes — públicos y privados — del ciclo urbani-
zación/ edifi cación.” (MOSLER, p. 119, 2016)  

O autor destaca ainda a centralidade do direito à 
propriedade privada, que nas leis chilenas está acima 
de todas dos outros direitos e rege a construção das 
cidades. A falta de legislação específi cas faz com que 
o Chile tenha vários marcos regulatórios que tentam 
de certa forma miti gar algumas ações predatórias do 
desenvolvimento urbano. Nota-se também que algu-
mas cidades têm avançado para que seu crescimento 
seja mais democráti co, mas em estágios ainda iniciais 
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Figura 17: Villa 20, Argenti na



com pouca visibilidade. O país conta com leis para a 
regularização de moradias e melhoramento de bair-
ros6, porém as leis são restritivas na seleção de lotes 
que serão regularizados e não diz a respeito especifi-
camente dos bairros precários e informais.

A produção de habitação no Chile não difere do 
padrão sulamericano de financiamento, porém é 
importante mencionar que o país não deixa explícito 
que a moradia é um direito do cidadão em sua Consti-
tuição. O país em 2006 um programa voltado aos 20% 
mais pobres da população, o Fondo Solidario de Vivien-
da, com um quadro normativo seguindo os princípios 
da ONU, (MOSLER, 2016), mas que efetivamente não 
melhorou a condição de acesso. Em 2007 aprovou 
uma lei que obriga os projetos habitacionais em ter 
30% de moradias “sociais”, entendidas no Chile como 
habitações com superfície construída inferior a 140m², 
de natureza definitiva e com valor inferior a 400 Uni-

6	 Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo,	disponível	em:	https://www.
minvu.cl/	(acessado	em	08/06/2019)

dades de Fomento (UF)7 (MOSLER, 2016), e 30% de 
moradias para serem adquiridas com financiamento do 
governos para famílias da classe média.

Argentina e Chile se encontram em um estado mais 
atrasado no reconhecimento dos direitos à cidade e 
à moradia no quesito legal. Ambos os países contam 
com programas de financiamento de moradia e não 
apresentam programas de destaque para a melhoria 
do acesso ao solo urbano pela população mais pobre, 
pois os programas habitacionais e de regularização se 
mantém no padrão: financiamento de novas moradias 
e titularização de propriedade. 

7 “La “Unidad de Fomento” es uno de los sistemas de reajustabilidad 
autorizados por el Banco Central de Chile que se actualiza a diario, según la tasa 
promedio geométrica correspondiente a la variación del índice de Precios al con-
sumidor en el mes calendario inmediatamente anterior al período para el cual 
dicha unidad se calcule”		(MOSLER,	P.	121,	2016)	que	no	Brasil	se	equivale	
(em	2010)	a	R$	28.521,00	(MOSLER,	2016)

Figura 18
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Percebe-se que os países da América do Sul estão 
em estágios diferentes em relação à política habitacio-
nal e de regularização fundiária. Brasil e Colômbia se 
mostram comodestaque em relação aos marcos legais, 
e por isso também são os países que possuemmaiores 
experimentações em relação à práticas alternativas de 
produção de cidade, servidode exemplo para os outros 
países. A tabela 1 sintetiza as análises acerca do marco 
legal do países:
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Argentina X X X

Brasil X X X X X X

Chile X X X

Colômbia X X X X X

Uruguai X X X

É possível notar as similaridades nas políticas de 
habitação, já que todos eles possuem a política de fi-
nanciamento e incentivo a propriedade privada, e essa 
valorização pode ser notada também pela preferência 
entre os países pela legalização por escrituras, que ga-
rante apenas o titularização da propriedade. O direito 
à moradia é o mais valorizado nos países, enquanto o 
conceito da função social da propriedade precisa ser 
mais consolidado.

Com esses resultados, fica evidente que houve 
avanços no entendimento dos direitos sociais quando 
existem várias leis de regulamentação de ordenamen-
to do solo e produção de habitação social, porém 
apesar dos marcos legais, é preciso que se crie méto-
dos alternativos para que o direito à cidade e à mora-
dia seja para todas as pessoas, e que execute o que já 
existe nas Leis, já que como visto, existe uma lacuna 
entre a legislação e a produção das cidades, que faz 
com que elas sejam excludentes e segregadoras, indo 
na direção contrária às garantias dos direitos sociais.
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la victoria
SANTIAGO // CHILE // 1957

CONTEXTO HISTÓRICO E POLÍTICO

O processo de urbanização no Chile excluiu gran-
de parcela da população camponesa que foi procurar 
melhor qualidade de vida nas cidades, em especial em 
Santiago. Essa população, então, começou a habitar 
terrenos baldios próximos ao centro urbano, principal-
mente as ribeiras de rio, sem infraestrutura e de forma 
espontânea. Tais agrupamentos de moradias tiveram 
o nome de “poblaciones callampas”8 , que tinham 
características urbanas precárias, casas com materiais 
de caráter provisório, e vivam sob risco de inundações 
e incêndios. 

A maior callampa de Santiago era a Zajón de la 
Aguada, chamada de “cordão da miséria”, onde viviam 
cerca de 35.ooo pessoas em um alto adensamento 
(640 pessoas por hectare) (CORTÉS, 2014). Dian-
te das promessas vazias do Estado para solucionar 
o problema habitacional, as redes de solidariedade 
e de identidade foram criadas e ao longo dos anos 
desenvolvidas e fortalecidas, e graças a elas a popula-
ção sobrevivia na precariedade das callampas. Dessa 
forma, essa comunidade se tornou lugar de reunião e 
mobilização, e de comprometimento entre as famílias, 
que sabiam que precisavam ter uma moradia digna 
(MORALES e ÁVILA, 2006).

Em 30 de outubro de 1957, após dois incêndios 
quase que consecutivos, que destruíram mais de 600 
casas (MORALES e ÁVILA, 2006), a população decidiu 
tomar uma propriedade fiscal, em desuso pelo proprie-
tário, chamado Chácara La Feria. (GIANNOTTI, 2014)
(CORTÉS, 2014)(MORALES e ÁVILA, 2006). No Chile, 
desde o começo do século XX já existia a ideia de 
que moradia era um direito e que era dever do estado 
fornecê-la (GIANNOTTI, 2014), por isso a “toma”9  já 

8	 População	das	callampas	(tradução	livre),	que	eram	as	pessoas	
que	moravam	em	assentamentos	precários.
9	 Tomada	organizada	de	terrenos	fiscais,	com	ordenamento	do	

era uma prática adotada, porém em proporções muito 
menores da que a população que se tornou La Pobla-
ción La Victoria fez. Cerca de 1200 famílias saíram de 
suas casas com seus pertences e foram para La Feria, 
reivindicar seus direitos e fazer por eles mesmos o que 
o Estado havia prometido (CORTÉS, 2007). De acordo 
com Cortés (2014), a toma é uma ação direta legitima-
da na necessidade e entendimento do direito à mora-
dia, em contraposição ao direito da propriedade que é 
a base do Estado Moderno (CORTÉS, 2014). 

É preciso lembrar que nesse período, a ideia do di-
reito à cidade estavam no início das suas formulações, 
sendo que Lefebvre lança o livro “Direito à Cidade” 
apenas em 1968, dessa forma a ideia de justiça social 
dessa toma é de pioneirismo, e de certa forma é um 
meio da população construir a cidade e vivenciá-la, e 
isto faz com que ela seja de fato a garantia desse di-
reito. Importante destacar também que a função social 
da propriedade não estava garantida na Constituição 
vigente (1925), apenas dizia que a propriedade estava 
submetida à interesses gerais do Estado, passível de 
desapropriação mediante a decreto de Lei e ao paga-
mento de indenização10.

Esse fato histórico para a produção da cidade de 
Santiago é de extrema relevância, uma vez que coloca 
a población como um ator chave da dinâmica urbana, 
capaz de enfrentar o Estado. Surge então o Movimien-
to de Pobladores11, que no final da década de 1960 
e início de 1970 se torna o maior agente da transfor-

solo	prévio	(GIANNOTTI,	2014)(MORALES	e	ÁVILA,	2006),	é	onde	o	valor	
do	uso	do	solo	prevalece	sobre	o	valor	da	propriedade	da	terra	(CORTÉS,	
2007)’
10	 Constitución	Política	de	la	República	de	Chile	(1925),	disponível	
em:	https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitu-
cion?handle=10221.1/17659	(acessada	em	14/06/2019)
11	 Movimento	político-social	organizado	a	partir	do	estabelecimen-
to	de	inúmeros	acampamentos	originados	da	toma	de	terrenos	dirigidas	
por	líderes	comunitários	e	militantes	de	partidos	da	esquerda	chilena.	Os	
acampamentos	eram	uma	organização	social	e	territorial,	e	uma	forma	de	
crescimento	não	planejado	do	solo	(adaptado	e	traduzido	livremente,	COR-
TES,	p.	248,	2014)	
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Figura 18 - La Victoria com casas provisórias

Figura 20 - Pobladores indo tomar o terreno e acampamento
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Figura 21: projeto urbanísti co inicial Figura 22: projeto urbanísti co fi nalizado

mação urbana, parte por causa de Salvador Allende, 
que ti nha o movimento como uma de suas bases. A 
Población La Victoria se tornou um marco simbólico e 
exemplo de organização e mobilização, assim como ao 
longo dos anos foi laboratório para práti cas comuni-
tárias que dali se espalhavam para outras poblaciones 
(CORTÉS, 2014). Tamanha importancia de La Victoria, 
que Allende, em 1958, disse: “Es una lección para el 
país, una lección de dignidad, esta lucha por una vivienda 
digna...”(apud AMORÓS, 1999).

Por ter se tornado um símbolo da organização po-
pular e local de ideais de esquerda, La Victoria sofreu 
duras repressões durante a Ditadura Militar chilena, 
com invasões de policiais, desaparecimentos de líderes 
comunitários, tortura fí sica de moradores e emocional 
da comunidade. Mesmo assim, a população foi resis-
tência ao governo de Pinochet, criou novas formas de 
mobilização e ajuda mútua entre os moradores, como 
os comedoros e olla comun12 (AMORÓS, 1999), e no-
vas lideranças surgiram, mas não de forma tão expres-
siva como aquelas das décadas de 1970 e 1960, pois 

12	 Comedores	eram	refeitórios	comunitário	infanti	s	feitos	por	mem-
bros	da	Igreja	Católica	para	tentar	diminuir	a	fome	na	comunidade.	Olla	
común	é	adaptação	dos	comedores	para	a	gestão	comunitária	e	para	todas	
as	faixas	etárias	(AMORÓS,	1999)

aconteceu também a desmobilização dos moradores 
e das camadas mais pobres, que na redemocrati zação 
passaram a ser assisti dos por alguns programas de 
moradia, mesmo que insufi cientes (CORTÉS, 2014). 

ATORES

Desde quando os moradores de La Victoria habi-
tavam as callampas, já existi a a mobilização popular, 
com alguns líderes locais. Devida às condições de 
vidas precárias, membros dos parti dos de esquerda 
(Parti do Comunista com mais atuação, Parti do Socia-
lista e parti dos democráti cos cristãos) parti cipavam da 
comunidade e ajudaram a denunciar a realidade de ne-
gligência do Estado (GIANNOTTI, 2014). Por isso, em 
1970, quando a Unidad Popular de Allende chega ao 
poder, os moradores se senti ram representados para 
além da melhor qualidade de vida que esse governo 
possibilitou. Depois da toma, arquitetos e engenhei-
ros do parti do comunista auxiliaram tecnicamente os 
moradores, o que possibilitou o enfrentamento das 
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propostas governamentais de forma mais decisiva e 
posteriormente a fixação dos moradores da forma que 
foram assentados, já que o projeto seguia as normas 
urbanísticas vigentes (e foi feito justamente por isso, 
para ser o contraponto com base legal a proposta do 
governo).

O movimento estudantil e a Central dos Trabalha-
dores também estiveram presente no auxílio da pobla-
ción, assim como a Igreja Católica, que teve grande 
destaque nas mediações com o Estado para evitar os 
despejos forçados e durante a ditadura foi uma insti-
tuição que ajudava com alimentação e bens materiais 
frente à grande pobreza imposta pelas medidas neoli-
berais de Pinochet (AMARÓS, 1990) (CORTÉS, 2014).

Apesar desse auxílio, os pobladores tiveram o pro-
tagonismo da toma nas formas de se organizar inter-
namente, como a instauração de delegados de qua-
dras e o Comité Central dos Pobladores, de construir 
o território, sendo seus próprios urbanistas e criando 
várias entidades internas como o jornal “La Voz de la 
Victoria”, escola e pronto-socorro (CORTÉS, 2014).

PROJETO
 
O auxílio técnico de membros do Partido Comunis-

Figura 23: confecção de tijolo de adobe para a construção da escola

ta foi de bastante destaque na elaboração do projeto 
urbanístico de La Victoria, porém a população foi 
quem determinou as diretrizes e participou efetiva-
mente do desenho. Miguel Lawner (2007), arquiteto 
reconhecido por sua atuação social no Movimiento de 
Pobladores, responsável por diversos planos urbanos 
e arquitetônicos feitos com os moradores, relata que 
já existia a ideia de criar o plano de “toma”, porém os 
incêndios anteciparam o projeto. 

O projeto urbanístico inicial previa lotes unifamilia-
res de 10x20 metros, um parque central e um centro 
cívico (GIANNOTTI, 20141), porém, a quantidade de 
moradores acampados aumentou, e de acordo com 
Lawner, “não podiam negar-lhes o direito” LAWNER, 
p.1, 2007), dessa forma, para abranger todos os 
moradores, a área verde foi retirada e mesmo a con-
tragosto dos moradores, os terrenos passaram a ter 
8x16 metros. Não foi pensado em outra tipologia para 
o terreno, e o que os moradores pediam era apenas a 
regularização dos lotes (GIANNOTTI, 2014). Com esse 
projeto foi possível negar a proposta para o terreno 
feita pelo governo, que depois de 2 anos, iniciou o 
processo de regularização de La Victoria, terminado a 
escrituração em 1965  (GIANNOTTI, 2014). 
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Figura 24: casa de pobladora

PROCESSO

La Victoria foi planejada dentro da própria ocupa-
ção, durante o período de toma. O arquiteto respon-
sável relata que parti cipou ati vamente do processo 
de ocupação do terreno, dormindo nos barracos por 
mais de um mês durante o cerco da polícia (LAWNER, 
2007). Relata também que o projeto era feito no 
próprio acampamento em conjunto com o comitê dos 
moradores, fazendo as alterações no desenho confor-
me as discussões aconteciam, com a ideia de organizar 
o território autonomamente, sem ajuda do Estado 
(CORTÉS, 2007). Para a implantação do acampamen-
to, foram estabelecidas algumas regras gerais, como 
a obrigatoriedade de fossas em todos os lotes, afas-
tamentos das casas provisórias dos limites dos lotes 
para evitar a propagação rápida de incêndios. (GIAN-
NOTTI, 2014). 

De acordo com Giannotti   (2014), o processo de 
desenvolvimento do acampamento aconteceu em 
duas etapas: a primeira foi coleti va, com a conquis-
ta do terreno, e segunda foi individual/familiar, com 
cada família construindo sua casa de acordo com sua 
necessidade ou disponibilidade. 

A autoconstrução foi o ponto principal para a con-
solidação da población, tanto das residências quando 
dos equipamentos públicos, em que se destaca o 

comprometi mento comunitário para a construção da 
Escuela Redonda, escola feita pelos próprios morado-
res, em que todas as famílias doavam ti jolos de adobe 
e ajudavam na construção. A  instalação de infraes-
trutura urbana provisória, como a tubulação de água 
e fi os elétricos (estes planejados através do projeto 
elétrico de um engenheiro membro do Parti do Comu-
nista) (CORTÉS, 2014) também foram feitos a parti r 
das mãos dos moradores. 

FINANCIAMENTO

A urbanização foi possível por meio de fi nancia-
mento coleti vo através de ati vidades de arrecadação 
de dinheiro “passo a passo” através de exemplos como 
bailes, rifas, vendas de chocolate (LAWNER, 2007). 
Houve também o suporte do Estado para legalização 
de ti tularização, já depois que a comunidade estava 
consolidada, fornecendo energia elétrica e rede de 
água em 1964, e depois a pavimentação (GIANNOTTI, 
2014).
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Figura 25: escola redonda construída pelos moradores

CONTEXTO

Exôdo rural e urbanização, populações marginalizadas 
que conseguem seu direito de viver por meio das tomas 
de terras, legalização da propriedade, e posteriormente 

melhorias no bairro, antes da ditadura militar

ATORES Moradores da ocupação, estudantes, Igreja Católica e 
membros de parti dos de esquerda

PROJETO Urbanização prévia da tomada de terra para que faci-
lite a regulaização 

PROCESSO

Parti cipação dos líderes comunitários na fase de 
projeto, que foi desenvolvido no próprio terreno 

ocupado, autoconstrução das casas e urbanismo, este 
comunitáriamente

FINANCIAMENTO

Ati vidades de arrecadação de recursos pelos pró-
prios moradores, suporte do Estado para instalação 
de infraestrutura depois que a comunidade estava 

consolidada

la victoria
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josé pedro 
varela
MONTEVIDÉO// URUGUAI // 1973

CONTEXTO HISTÓRICO E POLÍTICO
  
O Uruguai durante toda a década de 1950 teve 

um forte desenvolvimento econômico, impulsionado 
pela venda de produtos derivados da criação de gado, 
chegando a possuir um dos maiores PIBs no mundo. 
Esse desenvolvimento possibilitou que o país fosse 
uma vanguarda sulamericana na garantia dos direitos 
sociais e consolidou uma rede de instituições econô-
micas e sociais, como infra-estrutura de exportação, 
regulação do sistema financeiro, universalização do 
ensino público e implementação de legislação traba-
lhista e previdenciária. O sistema pecuário praticado 
no Uruguai não exigia muita mão de obra nos pastos, 
o que fez com que o processo de urbanização acon-
tecesse logo na virada do século XX, sendo um país 
urbanizado já em 1970. Entretanto, na década de 
1960, o seu principal produto de exportação começa 
a entrar em declínio, mas é a crise é amortizada pela 
qualidade dos serviços públicos (BARAVELLI, 2006).

A alta inflação alta e a informalização dos empregos 
em 1967 criou um momento propício para a atuação 
dos movimentos sociais, em especial os sindicatos, 
que se organizaram em cooperativas para construir ca-
sas em conjunto com trabalhadores, uma vez que por 
causa da crise, a construção civil diminuiu em 50% a 
produção de construção metros quadrados, e os finan-
ciamentos promovidos pelo Estado também tiveram 
queda no número de requerimentos. 

Nesse contexto, foi elaborada e promulgada a Ley 
Nacional de Vivienda, em 1968, sendo o maior marco 
legal da urbanização do Uruguai (BARAVELLI, 2006), 
que além de regulamentar a produção da habitação, 
cria o Fondo Nacional de Vivienda13. A força sindical 
já tinha experiências de coletivização da propriedade 
e financiamento por meio de pessoa jurídica, e isso 
possibilitou que na Lei de Habitação pudesse existir 
um capítulo que permite a possibilidade da proprieda-
de coletiva em nome da cooperativa e que o morador 
se torne na verdade um usuário da habitação, e não 

13	 Fundo	Nacional	de	Habitação,	tradução	livre.	O	fundo	serve	para	
o	financiamento	de	empreendimentos,	podendo	ser	por	meio	de	pessoa	
jurídica, e no recorte temporal do estudo de caso, ele arrecadava dinheiro 
através	de	um	imposto	específico	para	moradia.	A	partir	dos	anos	2000,	o	
dinheiro	é	repassado	pelo	Ministério	da	Habitação,	Ordenamento	Territorial	
e	Meio	Ambiente	(BARAVELLI,	2006)

o dono, enquanto ele for associado àquela coope-
rativa (BARAVELLI, 2006)(HIC-AL, 2017) (HIRATA e 
MARCHISOTTI, 2018). A propriedade coletiva afasta 
a atuação do mercado imobiliário (HIRATA e MARCHI-
SOTTI, 2018) porque o morador não pode vender a 
casa onde mora porque não é sua, se ele deseja mudar 
de casa, ele precisa sair da cooperativa, e assim o imó-
vel é concedido à outra pessoa (BARAVELLI, 2006), 
dessa forma, as cooperativas asseguram a ideia de que 
a casa não é uma mercadoria.

Durante o final dos anos 1960 e início dos anos de 
1970, inúmeras cooperativas surgiram do Sindicato 
Único de la Construcción y Ramas Anexas - SUNCA, au-
xiliadas pelo Centro de Asistencia Técnica y Social - CE-
DAS, e em 1971, as cooperativas se unem e consoli-
dam a Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda 
por Ayuda Mutua - FUCVAM, que se torna a principal 
forma das camadas populares terem acesso à moradia 
pois não era permitido acessar o crédito para finan-
ciamento como pessoa física, agora, em associação e 
com o financiamento sendo feito por meio da coo-
perativa, essas camadas podiam ter onde morar com 
dignidade (HIC-AL, 2017). A força das cooperativas de 
ajuda mútua, isto é, a construção de todas as unidades 
habitacionais por todos os cooperados, representou 
um terço do financiamento estatal para moradia entre 
os  anos de 1968 e 197, em que o movimento tem 
sua maior expansão (BARAVELLI, 2006).

Nesse contexto de expansão das cooperativas, o 
Conjunto José Pedro Varela surge em uma junção de 
várias cooperativas para a construção de 4 mil uni-
dades habitacionais promovido pela CEDAS, sendo o 
maior conjunto proposto por cooperativas de ajuda 
mútua na história do Uruguai. O Conjunto permitiu 
que fossem levados para as área periférica e carente 
de infraestrutura vários serviços e equipamentos, pois 
o novo conjunto era de grande impacto na região. 
Aliado à isso, o Grande Conjunto era a união de várias 
cooperativas em 6 Zonas (mesas intercooperativas), 
que se organizavam autonomamente para a aprovação 
do projeto auxiliado obrigatoriamente pelo Instituto de 
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Figura 26: entrada da Zona 3 do conjunto habitacional
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Assessoria Técnica - IAT, instituto que fornecia auxílio 
no processo de compra do terreno, plano de financia-
mento e até os projetos de edificações (CUBRIA e DI 
PAULA, 2008). 

Na época em que o conjunto foi criado, as lojas e 
espaços comerciais do conjunto eram dirigidos pela 
própria cooperativa como forma de arrecadação de 
dinheiro para a manutenção dos prédios e dos auxílios 
que a cooperativa fornece aos seus cooperados. Atu-
almente, as lojas são alugadas para membros externos 
às cooperativas, e existem espaços que as lojas se 
tornaram pequenos postos de atendimento à toda a 
comunidade da região (BARAVELLI, 2006).

ATORES 

Para a construção do Conjunto José Pedro Vare-
la, dada sua grande escala, foi necessário mais que a 
mão-de-obra dos cooperados. O projeto urbanístico 
e arquitetônico foram feitos pelos arquitetos Norber-
to Cubría, Jorge Di Paula e Walter Kruk, membros da 
CEDAS (HIC-AL, 2017). As estruturas pré-moldadas 
foram feitas por empreiteiras em usinas montadas in 
loco, que utilizavam os cooperados para a montagem 
das peças. Já a vedação e finalização eram parte da 
construção dos membros das cooperativas (BARA-
VELLI, 2006). 

Apesar de existirem vários atores, era claro quem 
tomava as decisões acerca do projeto e da obra. De-
vido ao princípio da autogestão, eram os cooperados 
que geriam os recursos materiais, planejavam em con-
junto e determinavam detalhes do projeto em assem-
bleias gerais que cada família tinha um representante 
com direito à voto (HIRATA e MARCHISOTTI, 2018). A 
autogestão, autoconstrução e democracia direita são 
um dos pilares das cooperativas de ajuda mútua, uma 
vez que impede a mercantilização da moradia e amplia 
o sentimento de pertencimento ao conjunto habita-
cional o sentimento de solidariedade. 

PROJETO 

O projeto do Conjunto José Pedro Varela, feito 
pelos arquitetos Norberto Cubría, Jorge Di Paula e 
Walter Kruk, membros da CEDAS, por conta da escala, 
conta com um projeto urbanístico e arquitetônico. Em 
relação ao projeto urbanístico, os arquitetos procura-
ram dar continuidade ao traçado do bairro ao colocar 
a via principal do conjunto alinhada com a do bairro, 
e a servindo de comércio. Como a região estava em 
consolidação, preocuparam em fazer a continuação 
por “Parque Rivera” para que o equipamento público 
não fosse substituído por outra função, e essa área 
verde que se conectava com o parque era também o 

Figura 27: blocos de edifícios sendo construídos , Zona 01
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Figura 28: fachada interna com corredor interno, Zona 01

Figura 29: fachada externa dos prédios da Zona 01
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Figura 31: projeto urbanísti co da Zona 03

Figura 32: conjunto de blocos da Zona 03
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Figura 33: corredor interno da Zona 03 vista no térreo

Figura 34: corredor suspenso da Zona 03
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espaço destinado à edifícios comunitários das Zonas 
(CUBRIA e DI PAULA, 2008). 

Apesar do projeto urbanístico ter planejado a ins-
talação de 6 Zonas (grupos intercooperativos), apenas 
3 conseguiram se consolidar no espaço e cada uma 
delas assumiu um projeto arquitetônico diferente devi-
da autonomia que cada grupo tinha, então o conjunto 
é heterogêneo nos tipos arquitetônicos (CUBRIA e DI 
PAULA, 2008).  A relação em comum dos três projetos 
é a modulação, o uso de pré-moldado em concreto, 
os “apartamentos em fitas” com a circulação vertical 
sendo um marco importante no projeto, considerada 
por Baravelli como “uma extensão das calçadas” (BA-
RAVELLI, 2006) , e os pátios internos que servem de 
elemento de transição. 

A zona 1 se constitui a partir de edifícios de quatro 
andares, com um corredor de acesso às unidades ex-
terno, o que garantiu que eles não fossem fechados e 
apropriados de forma fora do planejado ao longo dos 
anos e usos, e edifícios posicionados com um ângulo 
de 60º entre si conectados pela escada de acesso aos 
pavimentos superiories, sendo pensados para receber 
em todas as fachadas ao menos duas horas de sol nos 
dias de inverno. (CUBRIA e DI PAULA, 2008) (ALMEI-
DA e PINTOS, 2015). 

A Zona 3 e 6 são mais heterogêneas em suas 
composições pois possuem maior número de associa-
dos, por isso foi pensado no maior número de uni-
dades para a maior quantidade de pessoas (CUBRIA 
e DI PAULA, 2008). A Zona 3, a maior das três zo-
nas, é composta por duas tipologias: duplex em tira 
e conjuntos 2 blocos de 4 andares, neste último, a 
circulação entre os blocos é feita por corredor central 
externo tanto no térreo, por onde se tem acesso à 
habitação do primeiro pavimento e escadas individuais 
para cada unidade do segundo pavimento, quanto no 
terceiro pavimento por onde se acessa também por 
meio de escadas individuais as casas do quarto pavi-
mento.  Já a Zona 6 é constituída de blocos duplex de 
3 ou 4 andares, dispostos de forma paralela entre si, 
conectados por uma “rua corredor” no segundo pa-
vimento, que contém a escada de acesso em comum 
(ALMEIDA e PINTOS, 2015).

As habitações produzidas pelas cooperativas se 
destacam pela qualidade dos projetos e construções 
se comparados com os conjuntos habitacionais fei-
tos pela iniciativa privada e pelo governo até ali. A 
discussão do projeto em Assembleias Gerais, gerou 
o sentimento de apropriação do espaço, e de forma 
geral ajudou a manter a característica arquitetônica 
dos prédios, porém após quase 50 anos depois da 
construção dos edifícios, percebe-se houveram mu-
danças na ocupação principalmente das áreas verdes 
por onde se entravam em algumas tipologias (CUBRIA 
e DI PAULA, 2008). Em relação ao urbanismo, como 
apenas três zonas, das seis, conseguiram se consolidar, 
aconteceu uma descontinuidade no plano urbanístico. 

PROCESSO 

O desenvolvimento do projeto era feito através 
de decisões tiradas da Assembleia Geral, local onde 
a democracia direta era feita e isso é um dos pilares 
das Cooperativas de Ajuda Mútua. Cada família tinha 
direito a um voto para afirmar ou revogar as decisões 
após os debates, em que demonstra o poder coletivo 
que as cooperativas incentivam. Outro pilar funda-
mental é a autogestão dos recursos de forma coletiva 
(HIRATA e MARCHISOTTI, 2018).. 

O Conjunto José Pedro Varela foi construído com 
auxílio externo, porém os cooperados trabalharam na 
fabricação das vedações, na montagem das estruturas 
e nos acabamentos finais. O projeto ficava exposto 
em um escritório no meio do canteiro de obras, que 
servia como área de encontro e descanso e por isso 
frequentemente eram encontrados anotações acerca 
do projeto (HIRATA e MARCHISOTTI, 2018). Esse 
processo de autoconstrução e autogestão aumentava 
o sentimento de pertencimento ao conjunto, assim 
como reforçava a ideia de solidariedade, que também 
era incentivado pelo tipo de cooperativa as quais as 
famílias participavam. As cooperativas de ajuda mú-
tua se diferem das outras cooperativas de consumo 
porque nesse tipo, as famílias ajudam na construção 
das residências de forma generalizada, e só recebem 
alguma depois que todas as casas estão prontas (HIC-
-AL, 2017). 

FINANCIAMENTO 

Os projeto foi financiado do Estado por meio do 
Fondo Nacional de Vivienda, que à época recebia o di-
nheiro por meio de um imposto específico, criado pela 
Ley de Vivienda (1968) (BRAVELLI, 2006), que através 
da pessoa jurídica da cooperativa, conseguia linha de 
crédito para construção das moradias. 
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Figura 35: conjunto da Zona 06 visto de cima

Figura 36:conjunto da Zona 08
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Figura 37: construção dos prédios da Zona 03

Figura 38: construção dos prédios da Zona 03
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Figura 39: refeitório da Zona 03

conjunto josé pedro varela

CONTEXTO
Pausa na produção de habitação social pelo governo, forte 
movimento sindical e desenolvimento das cooperativas de 

habitação por ajuda mútua

ATORES Cooperados, empreeiteiras para a confecção de estruturas 
pré-moldadas, arquitetos da CEDAS

PROJETO
Três tipos de projeto, de acordo com a autonomia de 

cada grupo de intercooperativo, e um projeto 
urbanístico geral

PROCESSO
Autogestão das obras por meio de assembleias gerais, 

e autocontrução das propriedades coletivas das 3 
zonas, com ajuda externa para as estruturas

FINANCIAMENTO Financiamento pelo governo para pessoa jurídica
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favela-bairro: 
jacarezinho
RIO DE JANEIRO// BRASIL // 1993

CONTEXTO HISTÓRICO E POLÍTICO

As favelas são um processo histórico na urbani-
zação do Rio de Janeiro e no acesso ao solo urbano 
por famílias de baixa renda, que preferiram morar 
nas encostas dos morros devida a disponibilidade de 
serviços, acessibilidade à cidade formal e proximidade 
da oferta de emprego, sendo um processo secular na 
cidade. Essa realidade toma grandes proporções na 
década de 1960, em que são feitos despejos extre-
mamente violentos e de forte reação pública, sendo 
na década de 1970 o ápice desses despejos forçados, 
de repercussão internacional. Devido às mudanças de 
paradigmas na questão da habitação, com a realização 
da Primeira Conferência Internacional do Habitat, em 
1976, os despejos em massa como eram feitos até 
então saem das políticas urbanas e se inicia a fase 
de entendimento do problema da favela (CARDOSO, 
2002).  

A cidade viveu, na década de 1980, uma série de 
experiências se desenvolveram e proporcionaram 
terreno e bases que culminaram na criação do Fave-
la-Bairro em 1993. No governo de Brizola, em 1982, 
criou um programa piloto de urbanização de favelas, 
que visava levar infraestrutura para a favela Pavão 
Pavãozinho, e deixava a parte da moradia para os 
moradores (a não ser que precisasse de realocação), 
também previa estratégias de recolhimento de lixo e 
de transporte público. em 1984, surge o programa 
“Projeto Mutirão”, em que a urbanização era feita em 
conjunto com os moradores, como a pavimentação, 
construção de pequenos estabilizadores de terreno e 
equipamentos públicos de pequeno porte (CARDOSO, 
2002). A ideia principal era fazer com que os morado-
res pudessem ter a mesma oferta de serviços que os 
moradores das cidades formais (ANDREATTA, 2005). 

O Favela-Bairro surge no contexto da elaboração 
do Plano Diretor do Rio de Janeiro, em 1992 (ANDRE-
ATTA, 2005), que previa instrumentos para o exercício 
da função social da propriedade. De acordo com Car-
doso, o prefeito eleito em 1993, César Maia, porém, 
“deixa de se centrar na questão social para o âmbito 
dos interesses dos setores empresariais” (CARDOSO, 
p. 5, 2002) ao contratar uma empresa estrangeira para 

formular o plano estratégico da cidade   (CARDOSO, 
2002). Apesar desse problema da mercantilização das 
cidades, o prefeito estabeleceu uma política habitacio-
nal com vários eixos, entre eles o Programa de Regu-
larização de Loteamentos, o Rio-Cidade, com o intuito 
de melhoramento da cidade formal, e o Favela-Bairro, 
destinado a urbanização da cidade informal. 

O Favela-Bairro, devida sua visível melhora e ra-
pidez na execução das obras (CARDOSO, 2002), foi 
amplamente divulgado como modelo estratégico de 
melhoramento dos assentamentos informais, e sua 
metodologia e resultados se tornaram base para vá-
rios programas de intervenção em favelas, como nos 
programas PUI, na Colômbia e a intervenção na Villa 
31 e 31-bis da Universidade de Buenos Aires, ambos 
fizeram melhoramentos na questão da participação 
popular no processo de urbanização. Pode-se dizer, 
após o estudo de caso dos programas que acontece-
ram no início dos anos 2000, que o Favela-Bairro se 
tornou um paradigma internacional na urbanização de 
favelas, por isso a relevância em adicioná-lo aos estu-
dos de caso deste presente trabalho.   

A comunidade do Jacarezinho, situada na zona nor-
te do Rio de Janeiro, é uma das mais antigas favelas 
da cidade e foi adensada durante a industrialização da 
cidade, iniciada na década de 1920 com a ocupação 
dos terrenos pelos operários das fábricas ao redor, por 
isso se encontra em uma área industrial em declínio, o 
que a isola da cidade formal e se torna um bom local 
para atuação do crime organizado (MENDES, 2006). 

A comunidade foi alvo de intervenção dos progra-
mas de melhoramento anteriores ao Favela-Bairro, a 
partir da década de 1960, antes disso, a própria comu-
nidade fazia as melhorias no espaço urbano por meio 
de mutirões com recursos “de políticos, de órgãos 
estatais ou de doações das indústrias vizinhas. Rece-
beu o Projeto Mutirão durante o governo de Brizola e 
contou com a canalização do Rio Jacaré, portanto as 
intervenções na comunidade se concentravam na im-
plantação de infraestrutura urbana e reestruturação e 
melhoramento do sistema viário, porém quase nenhu-
ma intervenção prévia melhorou os espaços públicos e 
de lazer.  Por essas intervenções, a comunidade já era 
bem consolidada e apresentava bastante diversidade 
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em seu tecido urbano. O programa Favela-Bairro in-
terviu na localidade na sua segunda etapa, por ela ser 
uma favela de grande porte  (MENDES, 2006). 

ATORES

De forma geral, no Programa Favela-Bairro, os 
atores envolvidos e que protagonizavam o processo 
eram a Prefeitura do Rio de Janeiro, BID (ao ponto que 
as diretrizes submetidas ao financiamento não eram 
nunca alteradas, então ele era um fator limitador para 
o programa), as empresas IplanRio, Riourbe e Secre-
taria Municipal de Habitação  - SMH  na confecção 
de projetos e obras, e algumas empresas menores 
de gestão de obras. A população, via de regra, era 
envolvida mais como uma questão de validação do 
projeto proposto do que de fato uma voz atuante nas 
diretrizes do projeto, por meio de assembleias gerais 
com representações das comunidades e técnicos do 
Programa, porém nas fases que antecederam a execu-
ção do programa, participaram dos diagnósticos das 
comunidades (CARDOSO, 2002). 

PROJETO

Os projetos de intervenção do Favela-Bairro eram 
feitos a partir de concursos públicos de arquitetura 
promovidos pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil - 
IAB, e em alguns casos a própria comunidade foi o júri 
dos projetos auxiliada pela equipe técnica da prefei-
tura, como o caso da Favela Santa Maria (ANDREAT-
TA, 2005), entretanto este caso foi uma exceção. Via 
de regra, todo o processo era terceirizado, desde o 
projeto até a execução da obra e acompanhamento, 
restando à prefeitura o financiamento e fiscalização 
(CARDOSO, 2002). O programa contava com as ideias 
das intervenções anteriores, de levar a infraestrutura 
urbana e deixar a questão da moradia para os morado-
res, a menos que precisassem realocar alguns mora-
dores, neste caso a população foi realocada dentro da 
própria comunidade, porém como último caso, e tinha 
a diretriz de promover a integração socioespacial da 
favela com a cidade formal ao entorno.  De acordo 
com Cardoso: 

“programa tinha como eixo central a realiza-
ção de obras de infra-estrutura, com a abertura 
de acessos e a criação de uma via de circulação 
interna, realização de obras de saneamento, elimi-
nação das áreas de risco e construção de equipa-
mentos públicos, como creches, quadras esporti-
vas, praças (...) Embora o BID não tenha exigido 
a regularizaçªo fundiária completa das favelas e 
loteamentos, o processo foi iniciado dentro do 
escopo do programa, embora com pouca relevân-
cia e poucos recursos. Segundo depoimentos de 
técnicos da Prefeitura, a realização das obras era 
mais importante do que a resolução da situação 
de instabilidade da titulação da terra.” (CARDOSO, 
p.10, 2002)

Portanto, o Favela-bairro foi um programa que 
mais lidou com as melhorias e urbanização das favelas 
que a legalização formal para garantir a seguridade 
de posse, sendo um programa que parcialmente faz a 
regularização integral. 

A primeira fase (1993-1996) do programa trabalha 
exclusivamente com favelas de médio porte, entre 
500 e 2500 moradias, e que já tenha recebido inves-
timentos anteriores de forma que o programa tivesse 
mais facilidade para dar continuidade a eles, e que 
ainda contavam com carência socioeconômica. Já na 
segunda fase (1997-2000), o programa se ampliou de-
vida a entrada de mais  investimentos, e se subdividiu 
em “Grandes Favelas”, para favelas com mais de 2500 
e ou aglutinadas em complexos, e em “Bairrinhos” 
para favelas menores que 500 moradias (CARDOSO, 
2002). 

Já na segunda etapa, a intervenção na comunidade 
Jacarezinho tem como objetivo a integração da área 
com seu entorno e valorização da identidade local 
para as diretrizes do projeto. A integração acontece 
com a redefinição das vias para incorporação à cidade, 
e também com a integração social a partir do uso dos 
equipamentos públicos pelos moradores da comuni-
dade e do entorno, como creches e postos médicos. 
Foram pensados em formas de manter os padrões ur-
banos já encontrados no local, para fortalecer o víncu-
lo do morador no local onde vive, e inserir novos para 
a melhoria das condições de vida (MENDES, 2006). 

A criação de pólos de interesse da comunidade foi 
para que se formassem locais estratégicos de, princi-
palmente, equipamentos comunitários como praças, 
áreas de lazer, pontos de encontro, creches, e em 
alguns casos equipamentos institucionais como centro 
comunitário e marcos visuais, tais elementos foram 
enfatizados porque eram o que a comunidade mais 
demandava no diagnóstico do Favela-Bairro, uma vez 
que as obras de infraestrutura já haviam sido feitas em 
programas anteriores. A integração da cidade formal/
informal se deu a partir da execução de serviços “se-
cundários”.  

PROCESSOS

Para a execução do projeto na comunidade Jaca-
rezinho, a comunidade foi dividida em 7 setores por 
causa da sua grande extensão, e para possibilitar a 
atuação estratégica de acordo com cada característi-
ca, porém a comunidade já não se divide mais a partir 
dessa setorização.  A execução também foi dividida 
em etapas por causa do tamanho da comunidade. Não 
foram achados maiores informações sobre o processo 
do projeto.  
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FINANCIAMENTO

O Favela-Bairro conta com apoio do Banco Interna-
cional de Desenvolvimento - BID, que nas duas etapas 
do programa, mas principalmente na segunda etapa, 
chegou a fi nanciar cerca de 60% dos recursos (AN-
DREATTA, 2005), sendo os outros vindos da Prefei-
tura do Rio de Janeiro, enquanto na primeira etapa a 
Prefeitura fi nanciou quase que todo o projeto (CAR-
DOSO, 2002). Na segunda etapa, o programa contou 
com fi nanciamento também da Caixa Econômica 
Federal e bem no seu fi m, com fi nanciamento de um 
projeto piloto da União Europeia (CARDOSO, 2002). 
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favela-bairro

CONTEXTO

estabilização do crescimento demográfi co, favelas como 
forma de acesso ao solo, experiências passadas que pude-
ram desenvolver o Favela-bairro, adensamento da comuni-

dade Jacarezinho

ATORES Prefeitura do Rio de Janeiro, BID IplanRio, Riourbe e 
Secretaria Municipal de Habitação  - SMH 

PROJETO

Projetos de urbanização em que são levados infra-
estrutura para as comunidades; em Jacarezinho o 

projeto contou com a construção de áreas de lazer e 
espaços insti tucionais 

PROCESSO Divisão do projeto para a comunidade Jacarezinho 
em 7 áreas; obras separadas em 5 etapas

FINANCIAMENTO BID, prefeitura do Rio de Janeiro, Caixa Econômica 
Federal e União Europeia
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quebrada juan 
bobo
MEDELLÍN// COLÔMBIA // 2004

CONTEXTO HISTÓRICO E POLÍTICO

A Colômbia possui taxas altíssimas de inseguridade 
e inadequabilidade urbana, tendo 30% de sua popula-
ção vivendo em assentamentos precários e informais. 
Nesse contexto, Medellín possui um histórico de infor-
malidade urbana, ligado à industrialização da cidade na 
década de 1930, e à ida de pessoas camponesas para 
a cidade por causa da violência na área rural com as 
disputas políticas entre Estado e guerrilha, na déca-
da de 1960 (URBAM E EDU, 2012), o que fez com 
que a cidade fosse adensada intensamente entre os 
anos 1950-1970. Nos anos 1970, cerca de metade 
da população da cidade vivia em condições precárias 
(ECHEVERRI e ORSINI, 2012).

O contexto de Medellín também é marcado pela 
violência urbana vinda do domínio das quadrilhas de 
narcotraficantes nos bairros mais pobres da cidade, 
que eram assolados com altos índices de homicídios e 
baixa qualidade de vida, o que fez Medellín ser con-
siderada a cidade mais insegura do mundo na década 
de 1990 (URBAM E EDU, 2012), enquanto a cidade 
formal, no centro do vale, se desenvolvia no que Eche-
verri e Orsini conceituam como “duas cidades”.  A crise 
social era tamanha que, ainda na década de 1990, 
faz com que se unam os conhecimentos e ações das 
universidades, Estado e organizações não governa-
mentais para melhorar a qualidade e condições de vida 
nos assentamentos precários da cidade (ECHEVERRI e 
ORSINI, 2012), criando programas como o   Programa 
Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormal  - PRI-
MED, pioneiro no país para a requalificação de favelas. 
A morte de Pablo Escobar contribuiu para a redução 
dos índices de violência na cidade e a transição políti-
ca gerada pela nova Constituição na década de 1990 
foram significativos para a mudança de paradigma 
(URBAM E EDU, 2012).

No início dos anos 2000 marcou o início da conso-
lidação de processos de requalificação urbana de toda 
a cidade, e a solução para o déficit habitacional ge-
rados pelos anos de inação do Estado nas áreas mais 
pobres da cidade, a partir de Planos de Desenvolvi-
mento de 4 anos, que amparados pelo Plano de Or-
denamento do Território obrigatório pela Constituição 
de 1991. Nesse contexto surgem os Proyectos Urbanos 

Integrales - PUI,  um instrumento de intervenção urba-
na nos níveis físicos, sociais e institucionais para de-
senvolver um território específico, caracterizados pela 
marginalidade, segregação e violência (ECHEVERRI e 
ORSINI, 2012), regularizando os terrenos, fornecendo 
serviços urbanos, e  colocando todas as ferramentas 
a disposição de forma simultânea para solucionar os 
problemas daquela área (URBAM E EDU, 2012).

De forma geral, o PUI cria também estratégias de 
fortalecimento das atividades econômicas da região, 
programas de educação e de incentivo ao uso dos 
espaços públicos, como parques e praças, bibliotecas 
e centros culturais, de responsabilidade da Empresa 
de Desarrollo Urbano - EDU, que se modifica para se 
tornar interdisciplinar e transformar o PUI no seu prin-
cipal instrumento de transformação urbana (ECHE-
VERRI e ORSINI, 2012). O PUI da zona nororiental, 
principal feito desse programa ainda em vigência, teve 
mais de 80% do financiamento feito pelo poder públi-
co (ECHEVERRI e ORSINI, 2012), e teve seu projeto 
piloto na reformulação e consolidação da quebrada 
Juan Bobo.

A quebrada foi ocupada inicialmente com peque-
nos lotes de uso rural para cultivo. Nos anos 1970, o 
local recebe a chegada dos moradores das áreas rurais 
atrás de oportunidades melhores das que existiam no 
campo. Na década de 1980 acontece o adensamento 
da parte alta, e nos anos 1990, acontece a consolida-
ção dessas áreas por meio de casas com materialidade 
mais permanente, enquanto que se adensam as áreas 
mais baixas e mais próximas ao riacho, que quando 
se inicia o projeto de regularização integral, ainda tem 
materiais de caráter provisório.

ATORES

O projeto conta com um protagonismo do Estado 
em relação à mobilização, planejamento e projeto, 
porém com uma grande participação da comunidade 
no diagnóstico, acompanhamento da obra e participa-
ção nas oficinas (propostas pelo Estado).  As melho-
rias habitacionais foram planejadas e executadas pela 
ONG “Corporación de Desarrollo Educación y Vivienda 
- CODEVI” , que acompanhava as obras e cobravam 
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Figura 40: entrada da Zona 3 do conjunto habitacional
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Figura 41: moradias antes da interveção 

Figura 42: condições precárias do meio ambiente e moradia
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Figura 39: melhorias habitacionais por meio de autoconstrução

um valor para a gestão dos materiais para as famílias 
que desejassem ter esse ti po de acompanhamento. 
Em relação às ofi cinas, várias secretarias do Município 
fi zeram ati vidades na comunidade (URBAM E EDU, 
2012).

PROJETO
 
O projeto consiste na regularização da quebra-

da Juan Bobo por meio da a urbanização da região, 
construção de prédios para realocar as pessoas que 
eventualmente seria removidas de suas residência de-
vida precariedade que estavam inseridas, o e melhoria 
de algumas casas que foram escolhidas por meio do 
diagnósti co para permanecer como estava e ser regu-
larizada, e a criação das ruas pedonais às margens do 
riacho, tudo isso com o intuito de melhorar a qualida-
de de vida da população. 

A estratégia foi transformar a margem do riacho 
em espaço público com praças qualifi cadas e ligadas 
às externas, dotando a área de infraestrutura urbana 
e construção de muros de contenção, enquanto na 
parte média da ladeira foram feitas a consolidação 
por melhorias habitacionais, a estabilização do solo 
e recuperação do meio ambiente, reordenamento do 
solo por meio de um parque urbano e ligação com 
as outras ladeiras por meio de uma ponte. Já na alta 

ladeira foi executada a conservação de algumas casas, 
o readensamento dela com a construção dos edifí cios 
que abrigam a população removida das partes mais 
baixas, e entram na categoria de habitação de interes-
se social (URBAM E EDU, 2012).

Os 8 edifí cios multi familiares com estrutura em 
pórti cos de concreto e planta fl exível foram cons-
truídos em lotes onde as anti gas residências ti nham 
materiais provisórios e de baixa consolidação. Foram 
projetados duas ti pologias que se disti nguem princi-
palmente pelo número de apartamentos por andar, um 
com quatro e outro com dois, a área mínima constru-
ída, de 48m² e 46m² e também pelo módulo básico 
(URBAM E EDU, 2012). Apesar disto, os prédios se 
parecem esteti camente e se adaptam ao terreno 
irregular, criando níveis abaixo do nível de acesso e 
ampliando a quanti dade de moradia. Os moradores 
ti veram subsídio para o fi nanciamento dos imóveis. 
O projeto urbanísti co de melhoramento ambiental 
consti tuiu na construção de praças, parques e vias 
pedonais que totalizaram mais de 5.000m² de espaços 
qualifi cados que eram quase inexistentes na comuni-
dade (URBAM E EDU, 2012).

PROCESSO

O projeto foi desenvolvido em 3 etapas,  planeja-



70 POR UMA AMÉRICA DO SUL POPULAR

mento (antes), execução (durante) e sustentabilidade 
(depois), iniciadas em 2004 e ordenados pelos eixos: 

“• 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.

• Ter como ponto de partida das demandas da 
comunidade, ou seja, utilizar a comunidade para 
as análises e diagnósticos.

• 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.

• Ter sempre a ideia que a realidade social 
compreende um todo, que permite ampliar as 
análises e repensar soluções, de forma que permi-
ta gerar atitudes de autogestão.” (URBAM E EDU, 
2012)

Na etapa do planejamento, o governo utilizou o 
conhecimento da população em um diagnóstico par-
ticipativo e desenvolveu um senso da comunidade. O 
diagnóstico, em um primeiro momento, tinha a função 
de reconhecimento do espaço, depois serviu para a 
reconhecimento sócio econômico, que por meio de 
entrevistas, assembleias comunitárias, foi possível 
realmente saber as demandas reais da comunidade, 

as potencialidades e assim gerar estratégias para o 
desenvolvimento do projeto. Um dos eixos centrais 
do projeto era fazer da população a protagonista do 
processo, e isso se iniciou no diagnóstico da área. No 
final do diagnóstico, constatou-se que as habitações 
possuíam apenas um cômodo de cozinha/quarto.

A etapa da execução, procurou-se integrar so-
cialmente a comunidade, fazendo constantemente 
comitês de acompanhamento de obras e projetos 
com entidades locais e técnicas. 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 as-
sistência técnica nas casas que seriam regularizadas, 
e a melhoria do ambiente urbano. Procurou-se fazer 
oficinas de divulgação dos projetos e de explicação 
de procedimentos, por exemplo, explicando como se 
faz o requerimento para o financiamento dos prédios 
(URBAM E EDU, 2012).  

A Empresa de Desarollo Urbano também promoveu 
na etapa de execução oficinas técnicas, sociais e de 
fortalecimento comunitário a fim de reduzir os impac-
tos causados pelas obras no local, assim como ativida-
des de integração. Em uma dessas oficinas, as famílias 
puderam escolher o nome do conjunto, batizado como 

Figura 43: mapa da área de intervenção, em verde as casas para 
melhorias, em amarelo escuro as casas para remoção,em cinza as 
casas as serem regularizadas

Figura 44: mapa da área de intervenção, em amarelo os prédios 
construídos 
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Figura 45: antes e depois

Nuevo Sol de Oriente, e o nome dos oito edifí cios 
construídos (URBAM E EDU, 2012). 

A terceira etapa, a de sustentabilidade, foi uma for-
ma de assegurar a sustentabilidade nos âmbitos social, 
fí sico, ambiental e econômico das famílias benefi cia-
das. O intuito era dar educação urbana por meio de 
ati vidades lúdicas, culturais, e principalmente edu-
cacionais para capacitar os moradores para poderem 
ampliar a busca por empregos. Cursos de manejo de 
resíduo sólido e microempreendedorismo foram dados 
à população por órgãos do governo, e também foram 
realizados comitês de preservação do meio ambiente 
com capacitação dos líderes comunitários (URBAM E 
EDU, 2012). 

Durante essa etapa também aconteceram ações 
urbanas de melhoramento do espaço fí sico, onde 
fi zeram em muti rão o melhoramento de fachadas, 
muti rões de limpeza, ati vidades teatrais e musicais 
para especialmente as crianças e os jovens, para que 
aumentasse o senso de comunidade e incenti vasse o 
uso do espaço público para além da passagem (UR-
BAM E EDU, 2012).

FINANCIAMENTO

O projeto contou com fi nanciamento público, 
porém de várias secretarias diferentes. As obras de 
miti gação, como muros de arrimos, foram fi nanciadas 

pela autoridade ambiental de Medellín, as melho-
rias habitacionais foram fi nanciadas pelo “Fondo de 
Vivienda de Interés Social de Medellín -FOVIMED”, 
fornecendo um subsídio de até $5.304.000 pesos 
colombianos para as melhorias. Na parte do urbanis-
mo, a ponte projetada fi cou a cargo da Secretaria de 
Obras Pública e a “Secretaría de Desarrollo Social de 
la Alcaldía de Medellín” fi cou responsável pela amplia-
ção, construção e oti mização das redes de aqueduto 
(URBAM E EDU, 2012). Por ser um projeto feito pelo 
governo de Medellín, não houve mobilização popular 
para a arrecadação de fundo. CONTEXTO HISTÓRI
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Figura 46: ações com crianças de animação de bairro

quebrada juan bobo

CONTEXTO Proyectos Urbanos Integrales - PUI, melhoramento da cidade 
de Medellin

ATORES
Governo Municipal e Nacional, em várias secretarias, 
moradores da quebrada, ONG Corporación de Desarrollo 

Educación y Vivienda e Empresa de Desarollo Urbano

PROJETO
Projeto de melhorias habitacionais, legalização por 

escrituras, construções de novas habitações, melhoria 
do espaço urbano de requalifi cação ambiental

PROCESSO

Comunidade auxilia no diagnósti co, parti cipa por 
meio da autoconstrução das melhorias da residência 
com assistência técnica, enquanto o governo faz aos 
projetos urbanos e ati vidades para fortalecimento da 

comunidade

FINANCIAMENTO Financiamento público das várias secretarias envolvi-
dadas no processo. 
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Figura 47 - Juan Bobo depois da intervenção

Figura 48: Jan Bobo depois da intervenção
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villa 31 e 31-bis
BUENOS AIRES// ARGENTINA // 2002

CONTEXTO HISTÓRICO E POLÍTICO

As Villas 31, a princípio, surgiu na década de 1930, 
principalmente com a ocupação por moradores que 
foram trabalhar no Porto Madero, ao lado da localiza-
ção da villa, no contexto da industrialização do país.  
Com o decorrer dos anos, a villa foi se adensando com 
a chegada de mais argentinos do interior do país e de 
imigrantes, fazendo com que no início da década de 
1970, a villa fosse uma das mais maiores de Buenos 
Aires (CESBA, 2017), e não possuíam infraestruturas 
básicas. Em 1956, a villa começa a se organizar com 
a ajuda do Padre Carlos Mugica, importante perso-
nalidade para a população, e se formam as setoriza-
ções internas com a representação por delegados de 
quadras eleitos pelos moradores. Com Mugica como 
líder, não houve erradicações, e a villa começa a ser 
um ponto de base peronista (PERTEN, 2011). 

Como a maioria dos assentamentos precários em 
toda cidade de Buenos Aires, e em toda América do 
Sul, durante a ditadura militar argentina, principalmen-
te no final da década de 1970, a maior parte das villas 
31 foi erradicada violentamente, sobrando apenas um 
número muito reduzido de famílias que fizeram resis-
tência, em conjunto com uma organização de morado-
res das villas da cidade,  aos planos do governo, que 
era passar uma conexão de autopistas que a ditadura 
planejou justo na área do assentamento (CESBA, 
2017). A ditadura promoveu propaganda negativa da 
villa, proibiu transações com os moradores dela e im-
plementou realocações de fachada. (PERTEN, 2011).  

Apesar do fim da ditadura, os planos que ela fez 
para a região se mantiveram. Em 1989 foi construída 
uma pista elevada que dividiu a villa em 2, criando 
assim a Villa 31-bis (PERTEN, 2011), e consequen-
te despejo de uma parte dos moradores para a obra 
(CESBA, 2017). A partir dos anos 1990, novas ame-
aças de erradicação surgiram com a notícia do plano 
de desenvolvimento do Bairro do Retiro, que por suas 
ações violentas contra a população por isso teve des-
taque midiático, somado ao alto custo dos despejos 
e execução do projeto, tal plano não foi para a frente 
(CESBA, 2017). 

A comunidade já organizada novamente inicia, nos 
anos 2000, vários processos judiciais para o melho-
ramento das Villas, e fortalece a luta pela fixação dos 
moradores, criando a “Mesa por la Urbanización de 
Villa 31”, formada por vizinhos, representantes das 
quadras, organizações civis. No início dos anos 2000, 
também, se inicia um projeto de urbanização das 
Villas pela Universidade de Buenos Aires, gerando 
um anteprojeto, o qual será estudado neste presente 
trabalho, e o arquiteto responsável por esse projeto 
foi chamado posteriormente para auxiliar no plano do 
governo para  a área (CESBA, 2017).  Este projeto pre-
tende criar uma alternativa para a urbanização da villa 
considerando o contexto local e com a participação 
dos moradores, e isso fez com eles achassem que foi 
o primeiro projeto sério de desenvolvimento da região 
(PERTEN, 2011). Em 2009, após várias lutas que tinha 
o anteprojeto da universidade como base para seus 
requerimentos, os moradores das Villas conquistaram 
uma lei que obrigava a urbanização da região base-
adas no anteprojeto. Tal lei exige que se monte uma 
mesa com representantes dos governos nacional e 
municipal, representantes dos moradores do bairro 
para a discussão de um projeto executivo, que de fato 
se materializou. A mesa criada a partir de 2009 formu-
lou o projeto executivo, porém o projeto elaborado a 
partir dela, de acordo com Fernandes Castro, arquiteto 
do anteprojeto feito pela universidade, diz que ele só 
cobre 32 hectares, dos 39 hectares totais do assenta-
mento, além não respeitar a história e a pré-existên-
cia local, além de parecer se importar apenas com a 
melhora do entorno do assentamento (CESBA, 2017), 
tal projeto financiado pelo BID, teve as obras foram 
iniciadas em 2016, ainda não conta com a titulariza-
ção das terras e é alvo de críticas por conta da grande 
chance de gentrificação.14

As Villas 31 e 31-bis são tão importantes para 
a cidade de Buenos Aires porque até 2001, ano de 
grande crise na Argentina e de crescimento dos as-
sentamentos precários, ela era o único assentamento 
precário da parte norte da cidade, e ocupava um ter-
reno central, e não periférico como as outras villas da 
cidade (PERTEN, 2011). Em 2006 as Villas 31 e 31-bis 

14	 BBC	Brasil	(disponível	em:	https://www.bbc.com/portuguese/
internacional-42573752,	acessado	em	25/06/2019)
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Figura 49: Villa 31 - htt p://www.ethosurbanismo.com.br/2016/10/20/
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Figura 50: projeto urbanístico
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ti nham cerca de 30.000 famílias. (CASTRO, 2010) 
Esse terreno é de posse do Estado, então para a regu-
larização do assentamento, seguindo o ordenamento 
do solo previsto pelo governo municipal, é necessário 
que os dois níveis de governo estejam de acordo, o 
que nunca aconteceu. Além disso, pela localização 
privilegiada, com acessibilidade, serviços ao redor 
da área, proximidade com o porto, a área é de muito 
interesse do mercado imobiliário, o que faz as tensões 
serem maiores (CASTRO, 2010).

ATORES

O projeto desenvolvido a parti r de 2002 teve como 
atores os delegados representantes dos moradores 
das Villas 31 e 31-bis, escolhidos por bairros e depois 
por setores, e alunos e professores da Universidade de 
Buenos Aires - UBA, criando uma mesa para a discus-
são do anteprojeto. 

PROJETO

O projeto bastante completo, de regularização 
integral seguindo os moldes do projeto brasileiro, que 
visa urbanizar a área, por meio da criação de moradia 

Figura 51: módulo de área molhada para as melhorias

para que as pessoas que eventualmente seriam remo-
vidas pudessem residir no mesmo bairro, melhorias 
habitacionais, requalifi cação das vias e a determinação 
de hierarquias, com pontos de transporte público e 
meios alternati vos de locomoção, criação de parques 
e praças e passarelas integradoras entre o bairro e a 
cidade de Buenos Aires, que hoje não existe por conta 
da linha de trem que passa ao lado do terreno (CAS-
TRO, 2010). 

A organização do projeto se concentra nas escalas 
macro (devido a importância do terreno para a região 
metropolitana de Buenos Aires), “meia”(relação com o 
entorno) e micro (bairro em si), para que dessa forma 
fosse possível uma urbanização que envolvesse todas 
as partes das disputas e auxiliasse na efeti vação do 
projeto. Dessa forma, foram manti das as propostas da 
passagem da autovia elevada e a melhora do sistema 
de trens de superfí cie, por exemplo, na escala ma-
cro, mas de forma sustentável em relação ao que foi 
proposto pelas autoridades. para a escala “meio”, foi 
pensado em formas de integração com o entorno ime-
diato como a criação de áreas públicas comparti lhadas 
e sistemas de transporte. A intenção da escala micro 
foi levar infraestrutura ao bairro e incorporar novas 
práti cas às já existentes, foi considerado também a 
manutenção de várias formas construti vas através das 
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Figura 53: representação do projeto
Figura 52: plantas do projeto de habitação ti po casa
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Figura 55: representação do projeto
Figura 54: plantas do projeto de habitação em altura
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melhorias, entendendo que o local é também um local 
de memória e deve ser preservado como tal, uma vez 
que o bairro tem mais de 30 anos (na época que se 
inicia o projeto) (CASTRO, 2010).

A concepção do projeto foi nos conceitos de fluxo, 
referência, habitação, intercâmbio e demarcação, em 
que forem projetados nas três escalas acima descritas, 
cada projeto específico surge em cima de um pro-
grama capaz de resolver cada uma das condições do 
contexto urbano e possibilitar a inclusão socioespacial 
do bairro (CASTRO, 2010). 

O projeto se desenvolveu por meio de bolsas da 
universidade e convênios com institutos do Ministério 
da Educação e, a princípio tinha caráter acadêmico, 
mas que possibilitou a luta embasada dos moradores 
por seu direito à moradia no local que eles escolheram 
morar (CASTRO, 2010). 

PROCESSO

O projeto contou com a fase de aproximação, em 
que um grupo de advogados que já estavam inseridos 
na Villa 31 apresentou os arquitetos da UBA para os 
representantes da comunidade. A partir disso a etapa 
inicial contou com conversas iniciais que discutiam a 
Villa 31 e as possibilidades de atuação e urbanização. 
De acordo com Castro, arquiteto responsável, (apud 
PERTEN), o fato de estarem conversando os morado-
res como grupo universitário e não como organização 
política ajudou no diálogo pois era, para os moradores, 
mais legítimo (PERTEN, 2011). 

Devido à falta de representação oficial dos mora-
dores da comunidade, que era necessária pelas leis da 
cidade, só que o governo não reconhecia as eleições 
da Villa, o grupo técnico precisou criar os delegados 
dos bairros a partir de oficinas para escolher um mé-
todo de eleição que representasse os moradores, e de 
fato, na eleição que fizeram, cerca de 60% dos eleito-

res votaram, o que validou o processo para os mora-
dores. A fase de planejamento contou com reuniões 
mensais com tais delegados, e muitas vezes marcavam 
reuniões extras para o grupo técnico poder aprender 
mais sobre a comunidade, já que não existiam dados 
oficiais do local, realizando um diagnóstico da área. Os 
120 delegados fizeram a ponte entre as reuniões com 
os arquitetos e os moradores, levando as demandas 
e conversas informais para as reuniões formais (PER-
TEN, 2011).

A fase de desenho teve menos protagonismo, mas 
eram consultados nas reuniões mensais sobre o proje-
to, que sofria modificações de acordo com os comen-
tários dos delegados (PERTEN, 2011). De acordo com 
Perten, esse processo durou oito anos, e o desenho 
inicial ficou bastante diferente do final. Considerando 
que o projeto foi até a fase de anteprojeto, não se 
sabia na época como que tal plano de urbanização se 
consolidaria, porém os moradores, ao invés de guarda-
rem o projeto para si, usaram ele como ferramenta po-
lítica para conseguir dialogar com o governo e fazer as 
demandas necessárias, até conseguirem aprovar uma 
lei forçando a regularização em 2009 (PERTEN, 2011), 
mesmo que ela não tenha acontecido integralmente. 
Atualmente o projeto implantado não é o mesmo que 
foi planejado pela universidade (CESBA, 2017). 

FINANCIAMENTO

O projeto estudado ficou a nível de projeto, portan-
to a obra dele não precisou de financiamento. Como 
o projeto hoje em execução não é o projeto proposto 
pela UBA, não entra na análise do trabalho.
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Figura 57 - Villa 31

Figura 56: processo de projeto com a comuniade
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Figura 58 - Interior da Villa
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Figura 58: vista da villa 

CONTEXTO

Local atraente para trabalhadores do porto, posterior-
mente atraente pela localidade central, desenvolvimento 
do projeto para tentar melhorar a qualidade de vida dos 

moradores e diminuir a tensão da região 

ATORES Moradores das Villas 31 e 31-bis, arquitetos e estu-
dantes da Universidade de Buenos Aires

PROJETO
Urbanização integral, melhorias habitacionais, novas 
residências em prédios e casas, e melhoramento do 

sistema viário 

PROCESSO Delegados representantes dos moradores parti cipam 
do diagnósti co da região e interferem no projeto

FINANCIAMENTO

Por ser uma ati vidade acadêmica, à princípio, a exe-
cução não aconteceu, porém para a conti nuidade no 
processo foi possível pelas bolsas dadas pela univer-

sidade e pelo Ministério da Educação

villa 31 e 31-bis
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Conclução
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La Victoria 
(Chile)

Exôdo rural e urbanização, popu-
lações marginalizadas que con-
seguem seu direito de viver por 
meio das tomas de terras, legali-

zação da propriedade, e posterior-
mente melhorias no bairro, antes 

da ditadura militar

Moradores da ocupa-
ção, estudantes, Igreja 
Católica e membros 
de partidos de es-

querda

Urbanização prévia da 
tomada de terra para que 

facilite a regulaização 

Participação dos líderes comuni-
tários na fase de projeto, que foi 
desenvolvido no próprio terreno 

ocupado, autoconstrução das casas 
e urbanismo, este comunitáriamen-

te

Atividades de arrecadação de 
recursos pelos próprios moradores, 
suporte do Estado para instalação 
de infraestrutura depois que a co-

munidade estava consolidada

Conjunto José 
Pedro Varela 

(Uruguai)

Pausa na produção de habitação 
social pelo governo, forte movi-
mento sindical e desenolvimento 

das cooperativas de habitação por 
ajuda mútua

Cooperados, empreei-
teiras para a confecção 
de estruturas pré-mol-
dadas, arquitetos da 

CEDAS

Três tipos de projeto, de 
acordo com a autonomia 
de cada grupo de inter-
cooperativo, e um proje-

to urbanístico geral

Autogestão das obras por meio de 
assembleias gerais, e autocontru-

ção das propriedades coletivas das 
3 zonas, com ajuda externa para as 

estruturas

Financiamento pelo governo para 
pessoa jurídica

Favela-bairro: 
Jacarezinho

 (Brasil)

estabilização do crescimento 
demográfico, favelas como forma 
de acesso ao solo, experiências 

passadas que puderam desenvol-
ver o Favela-bairro, adensamento 

da comunidade Jacarezinho

Prefeitura do Rio de 
Janeiro, BID IplanRio, 
Riourbe e Secretaria 

Municipal de Habitação  
- SMH

Projetos de urbaniza-
ção em que são levados 

infraestrutura para as 
comunidades; em Jaca-

rezinho o projeto contou 
com a construção de 

áreas de lazer e espaços 
institucionais

Divisão do projeto para a comuni-
dade Jacarezinho em 7 áreas; obras 

separadas em 5 etapas

BID, prefeitura do Rio de Janeiro, 
Caixa Econômica Federal e União 

Europeia

Quebrada Juan 
Bobo

(Colômbia)

Proyectos Urbanos Integrales - PUI, 
melhoramento da cidade de Me-

dellin

Governo Municipal e 
Nacional, em várias 
secretarias, mora-

dores da quebrada, 
ONG Corporación de 
Desarrollo Educación y 

Vivienda e Empresa de 
Desarollo Urbano

Projeto de melhorias 
habitacionais, legalização 
por escrituras, constru-
ções de novas habita-

ções, melhoria do espaço 
urbano de requalificação 

ambiental

Comunidade auxilia no diagnóstico, 
participa por meio da autocons-

trução das melhorias da residência 
com assistência técnica, enquanto 

o governo faz aos projetos urbanos 
e atividades para fortalecimento da 

comunidade

Financiamento público das várias 
secretarias envolvidadas no proces-

so. 

Villa 31 e 31-bis
(Argentina)

Local atraente para trabalhadores 
do porto, posteriormente atraente 
pela localidade central, desenvol-
vimento do projeto para tentar 

melhorar a qualidade de vida dos 
moradores e diminuir a tensão da 

região

Moradores das Villas 
31 e 31-bis, arqui-
tetos e estudantes 
da Universidade de 

Buenos Aires

Urbanização integral, 
melhorias habitacionais, 

novas residências em 
prédios e casas, e me-
lhoramento do sistema 

viário

Delegados representantes dos mo-
radores participam do diagnóstico 
da região e interferem no projeto

Por ser uma atividade acadêmica, à 
princípio, a execução não aconte-
ceu, porém para a continuidade no 
processo foi possível pelas bolsas 

dadas pela universidade e pelo 
Ministério da Educação

A partir da análise individual de cada estudo de 
caso,, uma tabela foi gerada para sistematizar as 
informações coletadas:
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La Victoria 
(Chile)

Exôdo rural e urbanização, popu-
lações marginalizadas que con-
seguem seu direito de viver por 
meio das tomas de terras, legali-

zação da propriedade, e posterior-
mente melhorias no bairro, antes 

da ditadura militar

Moradores da ocupa-
ção, estudantes, Igreja 
Católica e membros 
de partidos de es-

querda

Urbanização prévia da 
tomada de terra para que 

facilite a regulaização 

Participação dos líderes comuni-
tários na fase de projeto, que foi 
desenvolvido no próprio terreno 

ocupado, autoconstrução das casas 
e urbanismo, este comunitáriamen-

te

Atividades de arrecadação de 
recursos pelos próprios moradores, 
suporte do Estado para instalação 
de infraestrutura depois que a co-

munidade estava consolidada

Conjunto José 
Pedro Varela 

(Uruguai)

Pausa na produção de habitação 
social pelo governo, forte movi-
mento sindical e desenolvimento 

das cooperativas de habitação por 
ajuda mútua

Cooperados, empreei-
teiras para a confecção 
de estruturas pré-mol-
dadas, arquitetos da 

CEDAS

Três tipos de projeto, de 
acordo com a autonomia 
de cada grupo de inter-
cooperativo, e um proje-

to urbanístico geral

Autogestão das obras por meio de 
assembleias gerais, e autocontru-

ção das propriedades coletivas das 
3 zonas, com ajuda externa para as 

estruturas

Financiamento pelo governo para 
pessoa jurídica

Favela-bairro: 
Jacarezinho

 (Brasil)

estabilização do crescimento 
demográfico, favelas como forma 
de acesso ao solo, experiências 

passadas que puderam desenvol-
ver o Favela-bairro, adensamento 

da comunidade Jacarezinho

Prefeitura do Rio de 
Janeiro, BID IplanRio, 
Riourbe e Secretaria 

Municipal de Habitação  
- SMH

Projetos de urbaniza-
ção em que são levados 

infraestrutura para as 
comunidades; em Jaca-

rezinho o projeto contou 
com a construção de 

áreas de lazer e espaços 
institucionais

Divisão do projeto para a comuni-
dade Jacarezinho em 7 áreas; obras 

separadas em 5 etapas

BID, prefeitura do Rio de Janeiro, 
Caixa Econômica Federal e União 

Europeia

Quebrada Juan 
Bobo

(Colômbia)

Proyectos Urbanos Integrales - PUI, 
melhoramento da cidade de Me-

dellin

Governo Municipal e 
Nacional, em várias 
secretarias, mora-

dores da quebrada, 
ONG Corporación de 
Desarrollo Educación y 

Vivienda e Empresa de 
Desarollo Urbano

Projeto de melhorias 
habitacionais, legalização 
por escrituras, constru-
ções de novas habita-

ções, melhoria do espaço 
urbano de requalificação 

ambiental

Comunidade auxilia no diagnóstico, 
participa por meio da autocons-

trução das melhorias da residência 
com assistência técnica, enquanto 

o governo faz aos projetos urbanos 
e atividades para fortalecimento da 

comunidade

Financiamento público das várias 
secretarias envolvidadas no proces-

so. 

Villa 31 e 31-bis
(Argentina)

Local atraente para trabalhadores 
do porto, posteriormente atraente 
pela localidade central, desenvol-
vimento do projeto para tentar 

melhorar a qualidade de vida dos 
moradores e diminuir a tensão da 

região

Moradores das Villas 
31 e 31-bis, arqui-
tetos e estudantes 
da Universidade de 

Buenos Aires

Urbanização integral, 
melhorias habitacionais, 

novas residências em 
prédios e casas, e me-
lhoramento do sistema 

viário

Delegados representantes dos mo-
radores participam do diagnóstico 
da região e interferem no projeto

Por ser uma atividade acadêmica, à 
princípio, a execução não aconte-
ceu, porém para a continuidade no 
processo foi possível pelas bolsas 

dadas pela universidade e pelo 
Ministério da Educação



Os projetos analisados, em grande maioria, tem re-
lação com com o contexto para a efeti vação dos seus 
planejamentos e construções, ainda que o caso de La 
Victoria tenha ti do um caráter combati vo durante sua 
conquista e tenha sido reprimido pela força do Estado, 
a regularização fundiária e posse da terra foi possível 
por meio da vontade do governo socialista de garanti r 
o acesso ao solo dessas pessoas. O projeto do Con-
junto José Pedro Varela, também uti lizou o momento 
políti co de conquistas sindicais para se consolidar. Am-
bas as formas de conquista de direito foram reprimi-
das durante as ditaduras, porém a organização social 
que já existi a nos bairros pode auxiliar na resistência. 
Já os outros dois casos, sua ligação com a políti ca está 
nas suas bases, já que o Favela-bairro e a Consoli-
dação da Quebrada Juan Bobo, no contexto do PUI, 
parti ram de políti cas governamentais. O projeto para 
Villa 31 se difere no contexto por ser um projeto de 
caráter acadêmico que serve como ferramenta para 
a luta pela regularização da forma que os moradores 
querem.

Os atores analisados, de forma geral são bastante 
parecidos entre si, sendo majoritariamente a comu-
nidade e assistência técnica, aparecendo também o 
poder público. O Favela-Bairro e o projeto para Villa 
31 se diferem mais claramente do padrão. Em relação 
os projetos, a maior parte deles visa a regularização 
integral, o que os torna contra-hegemônicos quando 
na maioria dos países a políti ca de regularização é por 
meio da legalização por escrituras. A maior parte dos 
projetos visam levar a infraestrutura urbana para as 
comunidades, porém o Conjunto José Pedro Varela e 
La Victoria focam mais na questão do acesso à mora-
dia, que são feitas por meio de autoconstrução. 

Em relação ao processo, a maior parte deles são de 
caráter parti cipati vos, quando não autônomos e auto-
geridos, como o caso de Conjunto José Pedro Varela 
e La Victoria, sendo o Favela-bairro o que menos tem 
contato com a comunidade, apesar de ser um pres-
suposto do programa. O fi nanciamento fi ca por conta 
principalmente por conta do poder público. 

Pode-se notar que os projetos buscam a melho-



ria da vida da população por meio da urbanização e 
fornecimento de infraestrutura urbana e construção 
de moradias, fazendo com que as pessoas possam 
morar nos locais que elas escolheram. O direito à 
moradia, que consta na maior parte das consti tuições 
estudadas, são conquistadas pelos próprios morado-
res, e não pelo governo, que tem a obrigação legal de 
garanti r. O papel dele, como forma paliati va, fi ca por 
conta de ações de urbanização e legalização, levando 
os serviços da cidade formal à informal. Os trabalhos 
estudados são paradigmáti cos para cada contexto, en-
tretanto, a escala de intervenção ainda é pequena em 
comparação com o que é necessário para uma cidade 
mais democráti ca, porém são potencialidades para as 
políti cas públicas. 

Portanto, existem projetos passados que podem 
serem adaptados para as políti cas públicas futuras, 
como já aconteceu com o PUI adaptando o Fave-
la-bairro (URBAM E EDU, 2012), de forma que se 
acrescente e amplie o conhecimento e repertório so-
bre o tema. Com esses exemplos, é possível criar uma 

América do Sul mais democráti ca por meio da aliança 
entre a luta popular, em protagonismo e autonomia, e 
a vontade governamental, como apoio técnico e fi nan-
ceiro, em garanti r os direitos sociais que a maior parte 
das consti tuições e leis complementares obrigam o 
cumprimeito deles. 
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