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III URBFAVELAS 
Seminário Nacional de Urbanização de Favelas
Por uma agenda pública permanente no campo dos assentamentos precários
Salvador, 21 a 23 de novembro de 2018

Apresentação O III URBFAVELAS tem como objetivo principal atualizar o debate acerca do tema urbanização 
de favelas, particularmente no que se refere à discussão sobre as políticas, os programas, os 
projetos, os processos e as formas de financiamento deste tipo de intervenção pública. O evento 
pretende reforçar a importância dessa temática no Brasil, inserida em um contexto latino-ameri-
cano, sobretudo em um momento de conjuntura política conturbada e economicamente adversa 
em que as alternativas de financiamento público a fundo perdido para urbanização tornaram-se 
escassas. 

 O elevado número de assentamentos precários e irregulares no país enseja a necessidade de 
uma agenda pública para ação política progressista e permanente nestes assentamentos. A di-
versidade da precariedade e da irregularidade no país impõe desafios técnico-políticos para que 
se possa qualificar assentamentos de maneira justa e integrada em termos sociais, espaciais e 
ambientais. A experiência brasileira no campo das urbanizações difundiu-se há pelo menos três 
décadas em todas as regiões do Brasil. No entanto, o conhecimento sobre elas revela-se pouco 
sistematizado. É preciso difundi-lo, divulgando experimentações pouco conhecidas, avaliando 
práticas criticamente, amadurecendo a partir do repertório acumulado e sobretudo, lutando pela 
pesquisa e pela ação pública continuada neste campo. 

 O Brasil é conhecido internacionalmente pelo repertório acumulado no campo das urbanizações 
de favelas, mas é evidente que a informação sobre o tema e a articulação técnico-política em 
torno desta agenda merecem maior destaque na agenda pública nacional. Reconhecendo esta 
questão, é que o III UrbFavelas dá continuidade aos primeiros eventos realizados com este 
engajamento, prevendo a participação da academia, de profissionais, dos órgãos públicos, das 
agências de financiamento e dos movimentos sociais para que se realize uma discussão acerca 
dos limites e desafios atuais dessa temática. Note-se que o evento se dá em um momento pós 
implementação do PAC, na sua modalidade Urbanização de Assentamentos Precários, programa 
que congregou investimentos recordes para a ação em favelas e seus correlatos no Brasil. É 
com esse olhar sobre a história recente do país que entende-se que o III UrbFavelas pode con-
tribuir para a avaliação e a articulação continuada, visando que avanços conquistados não sejam 
perdidos e limites sejam reconhecidos e enfrentados.

 Ressalta-se, nessa terceira edição, dois aspectos principais. O primeiro refere-se à realização do 
evento na região Nordeste, buscando ampliar o debate e o fortalecimento de uma rede nacional 
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de profissionais e pesquisadores, a partir de olhares que nos permitam conhecer novos pon-
tos de vista sobre o tema, vislumbrando-se uma maior participação de trabalhos acadêmicos, 
de movimentos e de profissionais da região, com maior difusão do repertório sobre o campo 
habitacional e mais especificamente, o de urbanização de assentamentos precários. Tendo sido 
as duas primeiras edições do evento realizadas em metrópoles do sudeste (respectivamente a 
paulistana e a carioca), a realização em metrópole nordestina instigará um olhar para a produção 
regional, para o aprendizado e a experiência acumulada a partir da realidade regional, onde a 
precariedade, a irregularidade e as capacidades institucionais ganham contornos específicos. A 
cada edição do UrbFavelas, a tônica dada pelo debate político da cidade sede tem enriquecido 
as aproximações ao tema. O segundo aspecto de destaque refere-se à discussão das experiên-
cias brasileiras à luz do contexto latino-americano em urbanização de favelas, numa perspectiva 
que cruza olhares sobre aquilo que nos une, nos compete e nos aproxima, o permanente desafio 
de enfrentar a urbanização precária de nossas cidades ampliando direitos para os moradores de 
assentamentos populares.

 O Seminário está estruturado em Mesas Redondas, Sessões Especiais, Sessões Temáticas, 
Visitas Técnicas e Eventos Culturais. As Mesas-Redondas serão compostas por convidados – 
pesquisadores, gestores e representantes de movimentos sociais – de reconhecida competência 
e referência nacional ou internacional. As Sessões Temáticas estão organizadas em cinco linhas: 
(1) Projeto, processo, superação de limitações; (2) A dimensão ambiental da urbanização de fa-
velas, bairros e assentamentos; (3) A contratação e execução de obras e o papel dos órgãos de 
controle; (4) A nova lei de regularização fundiária; (5) Outras práticas sociais em favelas, bairros 
e assentamentos. Estão previstas três Sessões Especiais: Experiências de Extensão e Pesquisa 
em Urbanização de Favelas; Bairros e Assentamentos; Outras Práticas Sociais em Favelas, 
Bairros e Assentamentos e Experiências de Alagados (Salvador/BA). 

 O III UrbFavelas será, pois, além de importante momento de encontro para troca de saberes 
sobre o tema, oportunidade para articulação de acadêmicos, profissionais e movimentos sociais, 
no atual contexto político brasileiro no qual esta agenda necessita ser retomada e permanente-
mente revisitada à luz de nossa história e nossas lutas por cidades mais justas e inclusivas.

 Comissão Organizadora
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PROGRAMAÇÃO GERAL

21 de novembro de 2018 I quarta-feira
08h - 17h Credenciamento 
 Universidade Católica do Salvador - Campus Pituaçu.
08h Coffee break 
08h30 - 09h30 Cerimônia de Abertura
09h30 - 12h Conferência de Abertura
 Profa. Dra. Erminia Terezinha Menon Maricato (FAU-USP)
 Local: Auditório Térreo Bloco A.
13h - 15h Sessão Especial 1: Experiências de extensão e pesquisa em urbanização de favelas, bairros e 

assentamentos
 Sessão Temática 1: Projeto, Processo, Superação de Limitações
 Sessão Temática 2: A Dimensão Ambiental da Urbanização de Favelas, Bairros e Assentamentos
 Sessão Temática 3: A Contratação e Execução de Obras e o Papel dos Órgãos de Controle
 Sessão Temática 4: A Nova Lei de Regularização Fundiária   
 Sessão Temática 5: Outras Práticas Sociais em Favelas, Bairros e Assentamentos
13h - 15h Roda de Conversa: O Papel do Direito na Urbanização de Favelas (IBDU)
 Local: Auditório da Pós-Graduação Bloco C.
15h Coffee break
15h30 - 18h30 Mesa Redonda 1: Políticas e Financiamento de Urbanização de 
 Favelas, Bairros e Assentamentos
 Local: Auditório Térreo Bloco A. 
18h30 - 20h30 Lançamento de Livros e Coral Ecumênico da Bahia
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22 de novembro 2018 I quinta-feira
8h30 - 10h Sessão Especial 2: Outras Práticas Sociais em Favelas, Bairros e Assentamentos
 Sessão Temática 1: Projeto, Processo, Superação de Limitações
 Sessão Temática 2: A Dimensão Ambiental da Urbanização de Favelas, Bairros e Assentamentos
 Sessão Temática 3: A Contratação e Execução de Obras e o Papel dos Órgãos de Controle
 Sessão Temática 4: A Nova Lei de Regularização Fundiária  
 Sessão Temática 5: Outras Práticas Sociais em Favelas, Bairros e Assentamentos
10h Coffee break
10h30 - 12h Mesa Redonda  2: Urbanização de Favelas, Bairros e Assentamentos: atualizando o debate.
 Local: Auditório Térreo Bloco A. 
13h - 15h Sessão Especial 3: Experiências de Alagados (Salvador/BA)
 Sessão Temática 1: Projeto, Processo, Superação de Limitações
 Sessão Temática 2: A Dimensão Ambiental da Urbanização de Favelas, Bairros e Assentamentos
 Sessão Temática 3: A Contratação e Execução de Obras e o Papel dos Órgãos de Controle
 Sessão Temática 4: A Nova Lei de Regularização Fundiária  
 Sessão Temática 5: Outras Práticas Sociais em Favelas, Bairros e Assentamentos
15h Coffee break
15h30 - 18h Mesa Redonda 3: Experiências internacionais de urbanização de favelas, bairros, assentamen-

tos.
 Local: Auditório Térreo Bloco A. 
18h Coral da UCSAL
18h30 - 20h30 Diálogos: Pesquisa para a intervenção pública em favelas na América Latina: atualizando a 

agenda.
 Local: Auditório Térreo Bloco A.

23 de novembro 2018 I sexta-feira
 Visitas Técnicas: Alagados, Quilombo Rio dos Macacos, Gamboa de Baixo e Paraíso Azul/Re-

canto Feliz.
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PROGRAMAÇÃO DETALHADA

MESAS REDONDAS (MRs) 
Local: Universidade Católica do Salvador (campus Pituaçu)

MR-1: Políticas e Financiamento de Urbanização de Favelas, Bairros e Assentamentos
Coordenação: Ângela Maria Gordilho Souza (RAU+E/UFBA)  
Palestrante 1: Adauto Lúcio Cardoso (IPPUR) 
Palestrante 2: Rosana Denaldi (UFABC) 
Palestrante 3: Representante do Ministério das Cidades/Caixa 
Palestrante 4: Ana Cristina da Silva Caminha. Representante da Comunidade Gamboa 
de Baixo (Salvador/BA)

MR-2: Urbanização de Favelas, Bairros e Assentamentos: atualizando o debate
Coordenação: Thaís Troncon Rosa (FAU-UFBA) 
Palestrante 1: Renato Bezerra Pequeno (PPG AU+D/UFC)  
Palestrante 2: Caio Santo Amore de Carvalho (FAU-USP) 
Palestrante 3: Luiz Antônio de Souza (UNEB) 
Palestrante 4: Maria da Penha Macena (Comunidade Vila Autódromo/Rio de Janeiro)

MR-3: Experiências internacionais de Urbanização de Favelas, Bairros e Assentamentos
Coordenação: Karina Oliveira Leitão (LabHab/FAU-USP) 
Palestrante 1: Margarita Greene (Cedeus/Católica Chile) 
Palestrante 2: Hector Becerril (México/LANHUR) 
Palestrante 3: Juan Diego Lopera Perez (Universidad Nacional de Colombia) 
Palestrante 4: Ana Claudia Marinheiro Centeno Rossbach (Cities Alliance) 
Palestrante 5: André Delfino da Silva (MDF)

Roda de Conversa - O Papel do Direito na Urbanização de Favelas
Mediação: 
Rosane Tierno (IBDU) 
Rodrigo Faria (IBDU) 
Adriana Nogueira Vieria Lima (IBDU/UEFS/UNB) 
André Luis Araújo (UFSB) 
Henrique Frota (IBDU/Instituto Polis).
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Diálogos – Pesquisa para intervenção pública em favelas na América Latina: Atualizando a 
agenda 

Mediador: Martim Oscar Smolka do Lincoln Institute of Land Policy. 
Debatedores: 
Adauto Lúcio Cardoso (IPPUR) 
Rosana Denaldi (UFABC) 
Hector Becerril (México/LANHUR) 
Margarita Greene (Cedeus/Católica Chile) 
Ana Claudia Marinheiro Centeno Rossbach (Cities Alliance). 
Inês Magalhães (consultora).

SESSÕES ESPECIAIS (SEs) 
Local: Universidade Católica do Salvador (Campus Pituaçu)

SE-1: Experiências de Extensão e Pesquisa em Urbanização de Favelas, Bairros e Assenta-
mentos

Coordenação: Aparecida Netto Teixeira (CAU/PPTDS/UCSAL) 
Palestrante 1: Maria Camila Loffredo D’Ottaviano (FAU-USP) 
Palestrante 2: Denise Morado Nascimento (UFMG) 
Palestrante 3: Ângela Maria Gordilho Souza (RAU+E/UFBA)  
Palestrante 4: Maria Ângela de Almeida Souza (MDU-UFPE) 
Palestrante 5: Douglas Mota Oliveira e Mariane Oliveira (SAJU)

SE-2: Outras Práticas Sociais em Favelas, Bairros e Assentamentos
Coordenação: Liliane Vasconcelos de Jesus (PPTDS/UCSAL) 
Palestrante 1: Ana Maria Fernandes (FAUFBA) 
Palestrante 2: Ana Cláudia Duarte Cardoso (UFPA) 
Palestrante 3: Liliana María Sanchez Mazo (Universidad de Antioquia) 
Palestrante 4: Tarcio Vasconcelos (UFBA) 
Palestrante 5: Zelito Jesus de Souza (coordenador do Grupo de Trabalho Urbanização 
do ConCidades/Ba

SE-3: Experiências de Alagados (Salvador/BA)
Coordenação: Laila Nazem Mourad (PPTDS/UCSAL) 
Palestrante 1: Representante do Governo do Estado da Bahia 
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Palestrante 2: José Eduardo Ferreira Santos (Acervo da Laje) 
Palestrante 3: Representante do Coletivo Cutucar/Minha História Conto Eu. 
Palestrante 4: Representante da Rede CAMMPI.

SESSÕES TEMÁTICAS (STs)
ST-1: Projeto, Processo, Superação de Limitações

A questão da qualidade nos projetos e programas de urbanização e integração dos 
assentamentos à cidade. Articulação metropolitana e cooperação federativa na urba-
nização de assentamentos. Precariedade e melhorias habitacionais. Reflexão sobre 
o processo de urbanização de assentamentos e superação de limitações. A questão 
da parametrização versus especificidades. Padrões e parâmetros de urbanização de 
assentamentos. Conflitos associados às remoções e reassentamentos. Avaliação crítica 
das remoções. Desafios para a gestão integrada de projetos. A dimensão social dos 
projetos de urbanização de favelas. Novas metodologias de trabalho social nas comuni-
dades. A participação ativa de coletivos de moradores na concepção e/ou implementa-
ção de projetos de urbanização de assentamentos.

ST-2: A Dimensão Ambiental da Urbanização de Favelas, Bairros e Assentamentos
A dimensão ambiental nas experiências de urbanização de favelas. Saneamento 
ambiental. Conflitos e justiça socioambiental. Análise de risco e vulnerabilidade. 
Licenciamento ou autorização ambiental como entrave aos processos de urbanização. 
Tecnologias para eliminação e mitigação de riscos. Melhorias habitacionais como forma 
de combater risco à saúde e à vida. A articulação das agendas urbana e ambiental dos 
municípios.

ST-3: A Contratação e Execução de Obras e o Papel dos Órgãos de Controle
Custos de urbanização de assentamentos. Especificidades nas contratações e execu-
ção de obras. Entraves e dificuldades na implementação do projeto e análise de resulta-
dos obtidos nas obras. O papel do poder público no planejamento e produção. Soluções 
tecnológicas e de segurança nas obras de urbanização de assentamentos. Pesquisa e 
experimentação.
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ST-4: A Nova Lei de Regularização Fundiária 
Nova Lei de Regularização Fundiária. Contexto, avanços e retrocessos dos marcos 
normativos e das políticas de regularização fundiária. (In)Segurança da posse e per-
manência da população de baixa renda. Conflitos fundiários urbanos: agentes, práticas 
e soluções alternativas. Conflitos fundiários em povos e comunidades tradicionais: 
violência, dificuldades e possibilidades de soluções dos conflitos coletivos. O Novo 
Código de Processo Civil e as ações possessórias: repercussões sobre o uso coletivo 
da terra. Advocacia popular a movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais: 
assessoria jurídica e judicialização. Ações desenvolvidas em projetos de extensão pelas 
universidades.

ST-5: Outras Práticas Sociais em Favelas, Bairros e Assentamentos
As práticas culturais e as formas de produção do espaço. As expressões culturais que 
enfatizam a favela como espaço de cultura. Imagens, discursos e representações que 
constroem identidades para as favelas. Enunciações que corroborem com a desestabi-
lização de imagens pré-fixadas da favela como o lugar da miséria e da violência. O tra-
balho social como exercício artístico-cultural. A importância dos coletivos literários e/ou 
cinematográficos que instauram outras formas de ver e produzir a periferia. A extensão 
universitária como perspectiva de atuação dos programas de pós-graduação.
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SESSÕES TEMÁTICAS (STs) 

21 Nov TARDE

ST-1: PROJETO, PROCESSO, SUPERAÇÃO DE LIMITAÇÕES
21 NOV  13H00 – 15H00  SALA B202
Coordenação: Ariadne Moraes Silva (FAU-UFBA)

A APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA SIG NA DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS: A CARACTE-
RIZAÇÃO HABITACIONAL DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM UM CONTEXTO EDUCACIONAL
Isabelle de Lima Almeida; Maria Luiza Rodrigues Gurgel da Silva; Mariana Saraiva de Melo Pinheiro; 
Marília Melo Mendonça

A ATUAÇÃO DOS GOVERNOS ESTADUAIS EM FAVELAS COM RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS: 
PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (HBB) E DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)
Pollyanna Helena da Silva

A AUTOCONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM AGLOMERADOS SUBNORMAIS: PARQUE JAIR, SÃO 
JOSÉ DE RIBAMAR, MARANHÃO
Luana Barros Barbosa; Manoel Fernando Moniz Filho; Nubiane da Fonseca Vieira; Roseane Caldas 
Souza

A CONSTRUÇÃO DA CIDADE PELAS LUTAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DE HABITAÇÃO: O CASO 
IZIDORA E A RESPOSTA DO PODER PÚBLICO
Renata Cristina Araújo; Mariza Rios

A DIMENSÃO FÍSICA EM URBANIZAÇÃO DE FAVELAS: DESAFIOS NO TRATAMENTO DA PRECA-
RIEDADE DO AMBIENTE CONSTRUÍDO E DA MORADIA
Fabio Pereira dos Santos

A FORMULAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ESTIMATIVA DE DOMICÍLIOS EM ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS
Gabriel Marques da Silva
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ST-1: PROJETO, PROCESSO, SUPERAÇÃO DE LIMITAÇÕES
21 NOV  13H00 – 15H00  SALA B203
Coordenação: Leandro de Sousa Cruz (FAU-UFBA)

A INFLUÊNCIA DAS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES NA PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL PELO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
Rafael Costa de Moura

A INFLUÊNCIA DAS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES NA PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL PELO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
Rafael Costa de Moura

A LUTA PELA MORADIA EM NITERÓI (RJ): A REVISÃO DO PLANO DIRETOR E A CRIAÇÃO DO 
FÓRUM DE LUTA PELA MORADIA
Regina Bienenstein; Daniel Mendes M. Sousa; Luiz Eduardo da Cunha

A POBREZA INVISÍVEL
Tales Lobosco

A POLÍTICA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DE BELO HORIZONTE A PARTIR DA DÉCADA DE 80: 
PARTICIPAÇÃO POPULAR ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
Mariana Rodrigues Santos; Talita Oliveira; Weidman Oliveira; Maíto Fernandes Chagas Quintela

A QUESTÃO HABITACIONAL EM PROJETOS DO PAC URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRE-
CÁRIOS EM BELÉM/PA.
Monique Bentes Machado Sardo Leão

A RELEVÂNCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  NO CENÁRIO ATUAL DAS FAVELAS CARIOCAS
Gerônimo Emílio Almeida Leitão; Dora Nathália de O. M. Teixeira; Rafael Carvalho de Souza
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ST-1: PROJETO, PROCESSO, SUPERAÇÃO DE LIMITAÇÕES
21 NOV  13H00 – 15H00  SALA B204
Coordenação: Eleonora Lisboa Mascia (CAIXA)

A REMOÇÃO COMO PRÁTICA: O PMCMV COMO FERRAMENTA DE INTERVENÇÃO EM 
FAVELAS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA
Kelly Maria Christine Mengarda Vasco; Madianita Nunes da Silva

A SEDIMENTAÇÃO DE CAMADAS DE INTERVENÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: 
ESTUDO DE CASO DA BACIA DA ESTRADA NOVA EM BELÉM, PARÁ
Roberta Menezes Rodrigues; Leonardo Gabriel Braga Arruda; Giovanna de Araújo Serra

ALTERNATIVAS DE RESISTÊNCIA: A EXPERIÊNCIA DA ARTICULAÇÃO PLANO POPULAR 
DAS VARGENS
Fernanda Souza Santos; Caroline dos Santos Santana; Paula Cardoso Moreira

ANÁLISE DAS MORADIAS NA GROTA DO ATERRO, EM MACEIÓ, ALAGOAS: ESTUDOS DE 
CASO BASEADOS EM AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO E COMPARATIVEFLOORPLANANALYSIS
Polyanna Omena Costa Santos; Thaísa Francis César Sampaio Sarmento

ARQUITETANDO INTERSUBJETIVIDADES NAS ENTRELINHAS DO PRESENTE
André Luiz Carvalho Cardoso

AS DORES E AS ALEGRIAS DE TRABALHAR COMO ´ONG´ COM AS FAVELAS NO BRASIL: 
O CASO DO CEARAH PERIFERIA
Débora de Barros Cavalcanti Fonseca; Hilda Costa

ST-1: PROJETO, PROCESSO, SUPERAÇÃO DE LIMITAÇÕES
21 NOV  13H00 – 15H00  SALA B206
Coordenação: Elisamara de Oliveira Emiliano (RAU+E/UFBA)
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ATHIS: ANÁLISE CRÍTICA DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS E APLICAÇÃO DAS LEIS DE ASSISTÊN-
CIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
Laís Granado Ferreira Coelho; Jean Pierre de Moraes Crété; Daniela Colin Lima

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS. COMO FAZER?
Renato Balbim; Cleandro Krause

AVANÇANDO NA PARTICIPAÇÃO POPULAR: A EXPERIÊNCIA COM OPERADORAS SOCIAIS EM 
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
Flavio de Farias Rocha

BRÁS DE PINA: MEMÓRIA DA EXPERIÊNCIA PARTICIPATIVA NA URBANIZAÇÃO DE UMA FAVELA
Soraia Santos da Silva

CASA NOVA E PROBLEMAS ANTIGOS: ANÁLISE DO PÓS-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
MCMV NO PERÍODO DE 2009 A 2013
Ana Lúcia Rodrigues; Naiara Sandi de Almeida Alcantara

COMUNIDADE RAÍZES DA PRAIA: UMA EXPERIÊNCIA DE PRÁTICAS INSURGENTES NA CIDADE 
DE FORTALEZA
Manuela Teixeira Arias; Ana Carolina de Azevedo Salas Roldan; Lina Garcia de Figueiredo

ST-1: PROJETO, PROCESSO, SUPERAÇÃO DE LIMITAÇÕES
21 NOV  13H00 – 15H00  SALA B207
Coordenação: Thais de Miranda Rebouças (UNIRUY)

CONDICIONANTES PARA A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL. PEQUENAS COMUNIDADES PERIFÉ-
RICAS: O CASO DO BAIRRO SANTA RITA
Carla Stedile
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CONFLITO FUNDIÁRIO E RECONFIGURAÇÃO TERRITORIAL NA EXPANSÃO DO PORTO DE NATAL 
E REASSENTAMENTO DA COMUNIDADE DO MARUIM
Cicero Wildemberg Matias Gomes; Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha; Alexsandro Ferreira Cardoso 
da Silva

DA COMUNIDADE AO CONDOMÍNIO: O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DE FAMÍLIAS REASSENTA-
DAS NO CONJUNTO ISMAEL SILVA – ZÉ KETI
Carolina de Carvalho Gambôa Trotta; Juliana Correia de Souza

DA CONCEPÇÃO À ENTREGA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO: 
RELATO E ANÁLISE DO CASO DO LOTEAMENTO MELISSA, CASCAVEL-PR
Karen Alessandra Solek Soares; Fabíola da Souza Castelo Cordovil; Marilda Thomé Paviani

DA IMPORTÂNCIA DA IMERSÃO DO PROFISSIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO:  REMODE-
LANDO A CONCEPÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Mariana Roberti Bomtempo

DA INSERÇÃO URBANA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: UMA ANÁLISE DE CONJUNTOS 
HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA CIDADE DE CARUARU-PE
Maria Glaubervania de Souza; Carolina da  Fonseca Lima Brasileiro.

ST-2: A DIMENSÃO AMBIENTAL DA URBANIZAÇÃO DE FAVELAS, BAIRROS E ASSENTAMENTOS
21 NOV  13H00 – 15H00  SALA B213
Coordenação: Vanessa Pugliese (Grupo de pesquisa Lugar Comum)

LEVANTAMENTO DE CARACTERÍSTICAS DE MORADIAS EM FAVELAS COM O USO DE DRONE: 
UM EXPERIMENTO NA COMUNIDADE DO ALTO DAS POMBAS, SALVADOR/BA
Joice Genaro Gomes; Julio Cesar Pedrassoli

A DIMENSÃO AMBIENTAL NOS PROJETOS DO PAC-UAP NO MUNICÍPIO DE CURITIBA: DISCURSO 
E PRÁTICA
Madianita Nunes da Silva; Ana Gabriela Texeira; Pedro Portugal Sorrentino
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A DIMENSÃO ECOSSISTÊMICA COMO FIO CONDUTOR NA REQUALIFICAÇÃO DE ASSENTAMEN-
TOS PRECÁRIOS: UM ESTUDO DE CASO NA METRÓPOLE DE CURITIBA
Jessica Wludarski; Maycow Nathan Carvalho Gregório

A PREVENÇÃO DE DESASTRES NO CONTEXTO DA CRISE HABITACIONAL: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE A LEI FEDERAL  Nº 12.608/12
Julia Lopes da Silva; Patricia Rodrigues Samora

A VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO CONTEXTO SOCIOESPACIAL URBANO DE SANTA-
RÉM-PA
Maria Julia Veiga da Silva

ASSENTAMENTO E REASSENTAMENTO PRECÁRIO: POLÍTICAS RECENTES E DESAFIOS PARA A 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL URBANA EM SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DE CAMPINAS/SP.
Laura Machado de Mello Bueno; Simone Bandeira de Souza; Taís Economides Gallina

ST-3: A CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E O PAPEL DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
21 NOV  13H00 – 15H00  SALA B214
Coordenação: Tomas Antônio Moreira (IAU-USP)

A GOVERNANÇA URBANA PARTICIPATIVA E A DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DE URBANIZAÇÃO DE 
FAVELAS: AVANÇOS E DESAFIOS APÓS EXISTÊNCIA DO MINISTÉRIO DAS CIDADES
Will Robson Coelho; Sônia Azevedo Le Cocq d’ Oliveira

A PREPONDERANCIA DOS INVESTIMENTOS LOCAIS NA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS: O CASO DE BELO HORIZONTE
Thêmis Amorim Aragão; Lilian Gabrielle Kalcks de Castro; Luiza Maria Lana Cançado

AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UAP: INCERTEZA E INOVAÇÃO
Jacira Saavedra Farias 
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DO PROJETO À OBRA: A GESTÃO DOS CONTRATOS DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO ÂMBITO 
DO PAC EM DIADEMA
Cláudia Bastos Coelho; Rafael Sigrist Pontes Martins

IMPLEMENTAÇÃO DO PAC-URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: O QUE INFLUEN-
CIOU OS RESULTADOS NOS MUNICÍPIOS?
Fernanda Lima-Silva

METODOLOGIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PAC: O 
CASO DO ASSENTAMENTO PRECÁRIO CHAFICK, EM MAUÁ
Juliana Gomes Petrarolli; Fernando Dimiranda Boari; Fábio Marques de Carvalho

VLT DE FORTALEZA- CE: HISTÓRICO DO ENTORNO E AGENTES ENVOLVIDOS
Simone Farias Cabral de Oliveira

ST-4: A NOVA LEI DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
21 NOV  13H00 – 15H00  SALA B215
Coordenação: Adriana Nogueira Vieira Lima (UEFS)

“GELO NÃO É PEDRA!”: INFORMALIDADE URBANA E ALGUNS ASPECTOS DA REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL NA LEI 13.465/2017
Caio Santo Amore; Ricardo de Sousa Moretti

A IMPORTÂNCIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO À MO-
RADIA: O PROCESSO REGULATÓRIO ADOTADO NO SISTEMA BRASILEIRO A PARTIR DA LEI 
13.465/2017
Arleide Meylan; Alexandre Bernardino Costa

A NOVA LEI E OS VELHOS DESAFIOS NO CONTEXTO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE 
SÃO PAULO EM PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL
Tatiana Zamoner
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AS TERRAS RURAIS DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL SOB A ÓTICA DA LEI Nº 13.465/2017
Flavia Pedrosa Pereira

CONTRADIÇÕES NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: UMA ANÁLISE TEÓRICA 
ILUMINADA A PARTIR DO CASO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA – MG
Laura Santos Granja

ST-5: OUTRAS PRÁTICAS SOCIAIS EM FAVELAS, BAIRROS E ASSENTAMENTOS
21 NOV  13H00 – 15H00  SALA B221
Coordenação: Simone Aparecida Polli (UTFPR)

“SER OU NÃO SER FAVELA”: ENTRE REPRESENTAÇÕES E DISCURSOS DE LIDERANÇAS DA 
FAVELA DE VILA PRUDENTE
Kassia Bobadilla; André Delfino

A FAVELA COMO PARTE DA PAISAGEM CULTURAL URBANA: O CASO DO CONJUNTO SÃO VICEN-
TE DE PAULO EM FORTALEZA – CE
Rafael Carvalho Fernandes Pereira; André Araújo Almeida

A FAVELA URBANIZADA ENTRE FAVELA, COMUNIDADE E BAIRRO
Miguel Bustamante Fernandes Nazareth

A PRODUÇÃO CULTURAL ATRAVÉS DO LAZER: ESTRATÉGIAS DE UM ESTUDO PRELIMINAR 
PARA PARQUE LINEAR COMUNIDADE PANTANAL (SE)
Alyne Marques Prata Alcântara de Azevedo

AFETOS (IN)VISÍVEIS: FORMAS DE INTRODUÇÃO E APREENSÃO UTILIZADAS NAS COMUNIDA-
DES FLECHAL DE CIMA E GROTA DA ALEGRIA, EM MACEIÓ/AL.
Ana Karolina Barbosa Corado Carneiro; Alexandra Jane de Carvalho Freitas

ANÁLISE DA AUTOCONSTRUÇÃO A PARTIR DE SUAS PRÁTICAS
Geruza Lustosa de Andrade Tibo; Juliana Linhares; Denise Morado Nascimento
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ST-5: OUTRAS PRÁTICAS SOCIAIS EM FAVELAS, BAIRROS E ASSENTAMENTOS
21 NOV  13H00 – 15H00  SALA B222
Coordenação: Mayara Araújo (FAU-UFBA)

ARTICULAÇÕES URBANAS EM ESCADA: PLANEJAMENTO COLABORATIVO ATRAVÉS DA RELA-
ÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E CIDADE
Ana Clara Oliveira de Araújo; Jones de Sousa Nascimento; Mariana Ribeiro Pardo

ARTICULANDO MIGRAÇÕES E MOVIMENTOS SOCIAIS: A SEGREGAÇÃO URBANA EM FLORIANÓ-
POLIS A PARTIR DO PERFIL DE SEM-TETOS
Francisco Canella

AS NARRATIVAS NA PRODUÇÃO DA URBANIDADE: A EXPERIÊNCIA HISTÓRICA DO MONTE 
SERRAT
Guilherme Galdo Ruchaud

CANTEIROS CONTÍGUOS: GRADUAÇÃO, ESTÁGIO, EXTENSÃO, PESQUISA, TREINAMENTO, 
CONSTRUÇÃO, AUTOCONSTRUÇÃO
Eduardo Jorge Canella; Vitor Soares Miceli; Victor De Almeida Presser; Evelyn Harumi Tomoyose

CONSTRUIR A CIDADE PRECÁRIA: AUTOCONSTRUÇÃO COMO PRÁTICA SOCIALMENTE SIGNIFI-
CATIVA
Rovy Pessoa Ferreira

CONSULTÓRIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA: UMA METODOLOGIA VIÁVEL
Constança Gabriela Metzker-Castro; Heliana Faria Mettig Rocha; João Maurício Santana Ramos

CULTURA E IDENTIDADE: A RESSIGNIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO DA ILHA DO BORORÉ
Flávia Tadim Massimetti; Jorge Bassani; Marla Rodrigues
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22 Nov  MANHÃ 

ST-1: PROJETO, PROCESSO, SUPERAÇÃO DE LIMITAÇÕES
22 NOV  8H30 – 10H00  SALA B103a
Coordenação: Marcos Oliveira de Carvalho (FACOM/UFBA) 

DA INVISIBILIZAÇÃO À LUTA: CARTOGRAFIA COMO INSTRUMENTO DE RESISTÊNCIA
Poliana Gonçalves Monteiro; Grasile Grossi; Rosane Rebeca De Oliveira Santos; Marcus César Martins da Cruz

DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL EM URBANIZAÇÃO DE 
FAVELAS: A EXPERIÊNCIA DA CDHU/SP
Viviane Frost; Rosana Bacron; Fabio Pereira dos Santos; Mariana Costa Silveira

DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS E DIREITO À CIDADE: A ZEIS CAMPO GRANDE E O PREZEIS 
(RECIFE)
Danielle de Melo Rocha; Giuliana Feitosa Fernandes Lobo Nogueira

DILEMAS E PERSPECTIVAS DOS PROCESSOS PARTICIPATIVOS NOS PROJETOS DE URBANIZAÇÃO 
DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE: A PEDREIRA PRADO LOPES
Alexandra Nascimento; Martin Nicolas Rodriguez; Stenia Carvalho Pessoa; Talita Freitas de Oliveira

DIREITO À CIDADE, PARTICIPAÇÃO POPULAR E URBANIZAÇÃO: NOTAS INTRODUTÓRIAS PARA 
UM DEBATE NECESSÁRIO
Thalita Alves Silva Ribeiro; Priscylla de Freitas Cavalcante

EMBELEZAMENTO OU PARAMENTAÇÃO DA CIDADE? EVOLUÇÕES E CONTINUIDADES NA MA-
NEIRA DE LIDAR COM O “PROBLEMA” DAS FAVELAS NO RIO DE JANEIRO
Nicolas Quirion

ENSINO DE ARQUITETURA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: UNIVERSIDADE DE SOROCABA E O BAIR-
RO NOVA ESPERANÇA
Laís Granado Ferreira Coelho; Tiago da Guia Oliveira; Thaís Pompeu Cleto
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ST-1: PROJETO, PROCESSO, SUPERAÇÃO DE LIMITAÇÕES
22 NOV  8H30 – 10H00  SALA B113
Coordenação: Liana Silvia de Viveiros e Oliveira (UCSal-PPTDS/CAU)

ENTRE A CIDADE INFORMAL E A CIDADE FORMAL: A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO INS-
TRUMENTO DE INCLUSÃO DOS INVISÍVEIS SOCIAIS NA COMUNIDADE DE RODA DE FOGO NO 
MUNICIPIO DO RECIFE
Sande Nascimento de Arruda; Cátia Wanderley Lubambo 

ENTRE CAMADAS E INTERVENÇÕES INTEGRAIS, A URBANIZAÇÃO DE FAVELAS A PARTIR DO 
PAC NO RECIFE PE
Demóstenes Andrade De Moraes; Lívia Izabel Bezerra de Miranda

EXPERIÊNCIA DE METODOLOGIA E PROCESSO COLABORATIVO NO BAIRRO TATUQUARA, CURI-
TIBA, PARANÁ
Marina Renosto Gennari; Gislene Pereira

FÁBRICA TOSTER: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O PROCESSO PARTICIPATIVO NA RESIGNIFI-
CAÇÃO DE VAZIOS CONSTRUÍDOS
Shanti Nitya Marengo; Nicholas Beloso

FAVELA: CONSTRUINDO CIDADE
Claudia de Andrade Silva

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS E A PRODUÇÃO NEOLIBERAL DO ESPAÇO: O TRATAMENTO 
DA QUESTÃO HABITACIONAL NAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS DA CIDADE DE SÃO 
PAULO – SP
Aline de Lima Zuim; Carolina Maria Pozzi de Castro

INTERVENÇÕES NAS FAVELAS CARIOCAS EM TEMPOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Ricarda Lucilia Domingues Tavares
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ST-2: A DIMENSÃO AMBIENTAL DA URBANIZAÇÃO DE FAVELAS, BAIRROS E ASSENTAMENTOS
22 NOV  8H30 – 10H00  SALA B205
Coordenação: Gisela Cunha Viana Leonelli (FEC/UNICAMP)

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, TECIDOS URBANOS E ABORDAGENS
Rosana Denaldi; Juliana Gomes Petrarolli; Gilmara da Silva Gonçalves; Gustavo Matheus de Morais

CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO: PERIFERIAS À MERCÊ DA 
SUBJETIVIDADE
Aline Roque da Silva; Lúcio Flávio de Souza Villar

CONFLITOS AMBIENTAIS NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: ESTUDO DE CASO DA ARIS VILA 
CAUHY
Pedro Ernesto Chaves Barbosa; Liza Maria Souza de Andrade

CONFLITOS EM ÁREAS DE MANANCIAIS EM SÃO PAULO: O CASO DA GLEBA GRAJAÚ
Estefania Momm de Melo; Vitor Massato Yamamoto; Rosane de Almeida Tierno

GESTÃO INTEGRADA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM FAVELAS E 
LOTEAMENTOS PRECÁRIOS
Raul de Almeida Miranda

MARÉ REVOLTA: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E EMPODERAMENTO NA FAVELA
Carolina Hartmann Galeazzi

ST-4: A NOVA LEI DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
22 NOV  8H30 – 10H00  SALA B422
Coordenação: André Luiz de Araújo (UFSB)

ENTRE IDEALIZAR E FAZER, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONFORME A LEI 13.465/2017: REFLE-



III URBFAVELAS 2018   I   31

XÕES ACERCA DAS EXPERIÊNCIAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UFPE EM IGARASSU-PE
Fabiano Rocha Diniz; Silvio Jacks dos Anjos Garnés; Ronaldo Augusto Campos Pessoa; Maria de Lour-
des de Aquino Macedo Gonçalves

LEI 13.465/2017: A LUTA DA IZIDORA POR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Taís Clark

NOVO MARCO LEGAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: AVANÇOS E MODIFICAÇÕES NO PRO-
CESSO DE REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR ÁFRICA EM NATAL/RN
Maria Caroline Farkat Diógenes; Felipe Maciel Pinheiro Barros

O TRATAMENTO LEGAL DA DIMENSÃO AMBIENTAL NOS PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA DE INTERESSE SOCIAL: O CONFLITO URBANO-AMBIENTAL NA PERSPECTIVA DA LEGISLA-
ÇÃO
Thaís Fernanda Lopes

OS DESAFIOS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO BAIRRO CARUARA, SANTOS/SP
Sophia Alvarez Amaral Melo Bueno; José Marques Carriço

ST-5: OUTRAS PRÁTICAS SOCIAIS EM FAVELAS, BAIRROS E ASSENTAMENTOS
22 NOV  8H30 – 10H00  SALA B424
Coordenação: Cristina Maria Macêdo de Alencar (PPTDS/UCSal)

AÇÃO CULTURAL E TERRITÓRIO: UMA PESQUISA-AÇÃO NO LOTEAMENTO NOVO IGUASSÚ NO 
MUNICIPIO DE DIADEMA
Kelly Ferracini

DEMANDA E CONSUMO TURÍSTICO DA FAVELA DO VIDIGAL/ RJ
Fausi Kalaoum

DISCURSOS COMUNITÁRIOS SOBRE A IDENTIDADE DO ASSENTAMENTO INFORMAL CÓRREGO 
DA BATALHA NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES – PE
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Ronaldo Campos; Fabiano Rocha Diniz; Silvio Jacks Dos Anjos Garnés; Fernanda Pereira

DO ESTEREÓTIPO À DIVERSIDADE: A IMAGEM COMO AGENTE DE LEGITIMAÇÃO DA FAVELA E 
INCORPORAÇÃO DE POLÍTICAS URBANAS E HABITACIONAIS
Carolina M. De Hollanda; Gerônimo Emílio de Almeida Leitão

ENVELHECER COM A FAVELA: MULHERES PIONEIRAS NAS VILAS DA SERRA
Silke Kapp; Camila Matos; Luna Lyra; Rodrigo Marcandier

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: A EXPERIÊNCIA DA COMUNIDADE INTERDISCIPLINAR DE AÇÃO, 
PESQUISA E APRENDIZAGEM (CIAPA) NA OCUPAÇÃO VILA SUL, RECIFE/PE
Thalita Alves Silva Ribeiro; Paula Aragão de Souza; Bruno de Albuquerque Ferreira Lima; Siça Driely de 
Souza Chagas

MEMÓRIAS DO LAR: PROPRIEDADE E MORADIA NA TRAJETÓRIA DE DUAS MORADORAS DA 
FAVELA VILA OPERÁRIA, BAIXADA FLUMINENSE
Mauro Amoroso

OPERAÇÃO MAUÁ: UMA LUTA SOCIAL
Roberta Ortiz Silva; Sebastião Clementino

22 Nov  TARDE 

ST-1: PROJETO, PROCESSO, SUPERAÇÃO DE LIMITAÇÕES
22 NOV  13H00 – 15H00  SALA B202
Coordenação: Adalva Pereira Tonhá (SEDUR)

JARDIM PIRATININGA, SÃO PAULO: URBANIZAÇÃO POSSÍVEL
Denise Antonucci; Leonardo Gobbi

LIMITAÇÕES E SUPERAÇÕES: O CASO DA COMUNIDADE DA RUA MONSENHOR RUBENS MES-
QUITA, BAIRRO DO TORORÓ, SALVADOR, BAHIA
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Paula Adelaide Mattos Santos Moreira; Antonio Marcos Lima de Oliveira; Tiago Brasileiro

MAPEAMENTO COLABORATIVO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM REGIÕES METROPOLITA-
NAS PAULISTAS
Maria Claudia Pereira de Souza; Monica Therezinha Bartié Rossi; Mariana de Sylos Rudge

MELHORIAS HABITACIONAIS, O NOVO CAMPO MINADO? ALTERNATIVAS AO VOLUNTARISMO 
MILITANTE
Frederico Lago Burnett

MERCADO IMOBILIÁRIO EM FAVELAS: UM ESTUDO SOBRE AS FORMAS DE RENDA
Ivan Zanatta Kawahara

NEM TUDO QUE RELUZ É OURO: UMA REFLEXÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E UM ME-
LHOR HABITAT
José Roberto de Oliveira; Jeronimo Emílio Almeida Leitão

O “URBANISMO DE MINORIAS” NO COMPLEXO DO ALEMÃO
Carlos Henrique Magalhães de Lima; Marcela Marques Abla

ST-1: PROJETO, PROCESSO, SUPERAÇÃO DE LIMITAÇÕES
22 NOV  13H00 – 15H00  SALA B203
Coordenação: Maria Teresa do Espírito Santo (RAU+E)

O AUXÍLIO ALUGUEL EM SÃO PAULO: UMA ANÁLISE A PARTIR DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Tales Fontana Siqueira Cunha

O PAC FAVELAS NO MORRO DO PREVENTÓRIO, NITERÓI – UM ESTUDO DE CASO NO CONTEX-
TO DA ATUAÇÃO DO PAC- UAP NA METRÓPOLE CARIOCA
Nuno Andre Vasconcelos Figueiredo Patricio
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O PAC NO MUNICÍPIO DE COLOMBO-PR: O PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO JARDIM MARAMBAIA
Flavia Iankowski Claro Pereira
O PARADOXO DO DESENVOLVIMENTISMO: UMA ANÁLISE DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE HABI-
TAR DA COMUNIDADE DO PIQUIÁ DE BAIXO, AÇAILÂNDIA – MA
Marcos Andrei Freire Dias

O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS (PAC-UAP) NO CONTEXTO DAS URBANIZAÇÕES DE FAVELA EM SÃO PAULO
Ana Gabriela Akaishi; Camila Saraiva; Luciana Coube Cardoso; Patricia Cezario Silva

O SERVILUZ QUE TEMOS, O SERVILUZ QUE QUEREMOS... O SERVILUZ QUE QUEREM VENDER
Valéria Pinheiro; Breno Santiago Holanda

OCUPAÇÃO VILA SOMA: CONTRA-RACIONALIDADES DE UM LUGAR POTENTE E SOCIALMENTE CONSTRUÍDO
Isadora Garcia; Gisela Cunha Viana Leonelli

ST-1: PROJETO, PROCESSO, SUPERAÇÃO DE LIMITAÇÕES
22 NOV  13H00 – 15H00  SALA B204
Coordenação: Elisamara de Oliveira Emiliano (RAU+E/UFBA)

OCUPAÇÃO EM BUSCA DE UM SONHO: PARTICIPAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA LUTA 
POR MORADIA, NA CIDADE DE SÃO CARLOS-SP
Soyani Tardiolli de Figueiredo; Tomás Moreira

ONDE MORAR NO CENTRO DE SÃO PAULO?
Celso Aparecido Sampaio

OS DIAGNÓSTICOS SOCIAIS PRÉVIOS E PARTICIPATIVOS NA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMEN-
TOS PRECÁRIOS: UMA PRÁTICA POSSÍVEL
Maria Gabriela Bessa; Ruth Jurberg
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OS ENTRAVES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL E AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DE 
ASSISTENTES SOCIAIS
Aline Rocha
PARTICIPAÇÃO NAS FAVELAS CARIOCAS CONTEMPORÂNEAS: UMA REFLEXÃO À LUZ DOS 
CONCEITOS DE EMANCIPAÇÃO E DELIBERAÇÃO
Thaisa Comelli; Rachel Coutinho M. da Silva, 

PLANO POPULAR DA VILA AUTÓDROMO: UMA RESPOSTA AO URBANISMO AUTORITÁRIO
Karyne Cristine Maranhão de Matos

POLÍTICAS PÚBLICAS E FAVELAS: O QUE MUDOU NAS FAVELAS BRASILEIRAS DURANTE O 
GOVERNO LULA (2003-2010)?
Camila Carvalho

ST-1: PROJETO, PROCESSO, SUPERAÇÃO DE LIMITAÇÕES
22 NOV  13H00 – 15H00  SALA B205
Coordenação: Maina Pirajá Silva (UCSal-PPTDS)

POR UMA AGENDA PÚBLICA PERMANENTE NO CAMPO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Gabrielle Astier de Villatte Wheatley Okretic; Simone Bandeira de Souza

PRÁCTICAS ARQUITECTÓNICAS RESILIENTES E INCREMENTAL HOUSING EM ASSENTAMENTOS 
INFORMAIS - O PAPEL DE ONGS NO BRASIL
Nuno Martins; Aline Rocha

PRECARIEDADE HABITACIONAL EM UMA CIDADE RIBEIRINHA NA AMAZÔNIA BRASILEIRA
Giselle de Lourdes Bangoim Sakatauskas; Flavia da Fonseca Feitosa

PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E REMOÇÕES FORÇADAS: O ESTADO 
CONTRA A SOCIEDADE?
Thamara Francisconi Vieira Pereira
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PROCESSO E PRODUTO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA RESIDÊNCIA AU+E/UFBA
Angela Maria Gordilho Souza; Elisamara de Oliveira Emiliano; Heliana Faria Mettig Rocha

PROGRAMAS DE URBANIZAÇÃO E OS LIMITES PARA A INTEGRAÇÃO DE FAVELAS À CIDADE: O 
CASO DO COLINAS D’OESTE EM OSASCO
Viviane Manzione Rubio; Angélica Tanus Benatti Alvim

PROVISÃO HABITACIONAL E TRANSITORIEDADE PERMANENTE NA FAVELA DE HELIÓPOLIS
Felipe de Freitas Moreira

ST-1: PROJETO, PROCESSO, SUPERAÇÃO DE LIMITAÇÕES
22 NOV  13H00 – 15H00  SALA B206
Coordenação: Liana Silvia de Viveiros e Oliveira (UCSal-PPTDS/CAU)

REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS: A EXPERIÊN-
CIA DO CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS SOBREPOSTAS DO JD. ROCHDALE NO MUNICÍPIO 
DE OSASCO/SP
Fernanda Galhardo Carpanelli; Clenivalda França dos Santos; Juliana Aparecida Ferreira; Katiane 
Ferreira de Lima Silva

REESTRUTURAÇÃO URBANA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: ENTRE NOVOS E VELHOS PA-
DRÕES DE ATUAÇÃO DO ESTADO NAS FAVELAS
Patricia Ramos Novaes

REFLEXÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE IMPLANTAÇÃO DE ASSENTAMENTOS HABITACIO-
NAIS: PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS PARCIAIS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
Andréa Cristina Soares Cordeiro Duailibe; Lorena Gaspar Santos

REGULARIZAÇÃO DE FAVELAS NA TRAJETÓRIA DA POLÍTICA HABITACIONAL BRASILEIRA: QUE 
“LUGAR” É ESSE?
Patrícia Silva Gomes
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REMOVER E REASSENTAR: PERMANÊNCIAS E DESLOCAMENTOS PROMOVIDOS PELO PAC-UR-
BANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM FORTALEZA-CE
Pedro Henrique Vale Carvalho

RESISTÊNCIAS URBANAS E ASSESSORIA TÉCNICA, A ARQUITETURA POSSÍVEL E NECESSÁRIA
Caio Santo Amore; Rafael Borges Pereira; Maria Rita de Sá Brasil Horigoshi

RIO DAS PEDRAS: SEIS DÉCADAS DE HISTÓRIA E SUPERAÇÃO
José Roberto de Oliveira; Aline Defelipe Câmara; Larissa Helena Uchôa Barbosa; Gabriela Lopes dos 
Santos

ST-1: PROJETO, PROCESSO, SUPERAÇÃO DE LIMITAÇÕES
22 NOV  13H00 – 15H00  SALA B207
Coordenação: Lara Isa Cosa Ferreira (LABHAB/FAU-USP)

RUPTURAS Y CONTINUIDADES DE LA POLÍTICA DE VILLAS EN EL AMBA. DEL KIRCHNERISMO AL 
GOBIERNO DEL PRO
Maria Mercedes Di Virgilio; Florencia Aramburu; Denise Brikman; Mercedes Najman

SAÚDE, ARQUITETURA E CIDADE: MEDIAÇÕES POSSIVEIS
Flavia Garofalo Cavalcanti

SER PROTAGONISTA DE QUEM SE É: FAVELADO, ATOR (SUJEITO) COLETIVO!
Patrícia Monteiro Santoro dos Santos; Lucas de Assis Costa

SISTEMAS E AMÁLGAMAS: INFRAESTRUTURA URBANA E A ARQUITETURA DOS PARQUES BI-
BLIOTECAS NAS INTERVENÇÕES DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE MEDELLÍN
Andrei Barbosa da Silva

TAMARATUCA: URBANIZAÇÃO E TRATAMENTO DA PRECARIEDADE HABITACIONAL
Matheus Graciosi Pinto
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TERRITÓRIO EM PRODUÇÃO: CONTRIBUIÇÕES AO DESENHO URBANO A PARTIR DA MORFOLO-
GIA AUTOCONSTRUÍDA
Caroline Cristiane Rocha; Eduardo Moutinho Ramalho Bittencourt

UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO: POSSIBILIDADES PARA SUPERAR O DÉFICIT DOS AS-
SENTAMENTOS PRECÁRIOS URBANOS
Renata de Faria Rocha Furigo; Luciana Nicolau Ferrara; Patricia Rodrigues Samora; Ricardo de Sousa 
Moretti

ST-1: PROJETO, PROCESSO, SUPERAÇÃO DE LIMITAÇÕES
22 NOV  13H00 – 15H00  SALA B221
Coordenação: José Aloir Carneiro de Araujo (ALBA-BA)

URBANISMO SOCIAL E O DIREITO À MORADIA EM UMA ÁREA DE RISCO
Francivânio Vieira Santana; Ângela Kerley Pereira Lima; Ana Raquel de Macêdo Leite; Evandro Ferreira 
de Lima Júnior

URBANIZAR PARA INTEGRAR? O CASO DA FAVELA DA ROCINHA EM FEIRA DE SANTANA – BA
Paula Leilane Oliveira Celestino

VIOLÊNCIA, POLÍTICA E ECONOMIA: ELEMENTOS PARA COMPREENSÃO DOS LIMITES E POSSI-
BILIDADES DA URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NA COLÔMBIA
Rodrigo Faria Gonçalves Iacovini; Vitor Soares Miceli

ZEIS 1 X PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA (PIU). O QUE SERÁ DA ZEIS 1 DO TERMINAL 
DO JARDIM ÂNGELA?
Catharina Christina Teixeira

“LUTA MAIS QUEM CONHECE MAIS”: FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO E ESTABELECIMENTO 
DE DIÁLOGO ENTRE OCUPAÇÕES
Carolina Guida Cardoso Do Carmo; Yasmin Arielly Cavalcante; Barbara Caetano Damasceno; Aline dos 
Santos Souza
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ST-2: A DIMENSÃO AMBIENTAL DA URBANIZAÇÃO DE FAVELAS, BAIRROS E ASSENTAMENTOS
22 NOV  13H00 – 15H00  SALA B423
Coordenação: Heliana Faria Mettig Rocha (Labhabitar/RAU+E/UFBA)

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS AMBIEN-
TALMENTE FRÁGEIS.
Miguel Reis Afonso; Letícia Mianni de Almeida; Sandra Cardoso

PARQUE ROYAL: DESAFIOS DA REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA PÓS-URBANIZAÇÃO
Marcelo Silva da Fonseca

PROJETO URBANO, RISCO E VULNERABILIDADE EM FAVELAS: COMO LIDAR COM UM TERRITÓ-
RIO EM PERMANENTE TRANSFORMAÇÃO? 
Pablo Cesar Benetti; Solange Araujo de Carvalho

REESTRUTURAÇÃO URBANA E MEIO AMBIENTE: CONFLITOS DA POLÍTICA HABITACIONAL NAS 
ÁREAS DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Lucas Daniel Ferreira; Ligia Santi Lupo

REFLEXÕES ACERCA DA URBANIZAÇÃO, MEIO AMBIENTE E RESÍDUOS SÓLIDOS EM FAVELAS
Jacilene Cruz Magalhães; Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias

VERIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE GLOBAL FRENTE AOS PERIGOS DE DESLIZAMENTOS DE 
MASSAS NA COMUNIDADE PORTELINHA, MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS/RJ.
Clayson Marlei Figueiredo

ST-4: A NOVA LEI DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
22 NOV  13H00 – 15H00  SALA B422
Coordenação: Paulo Rosa Torres (UEFS)

ENTRE IDEALIZAR E FAZER, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONFORME A LEI 13.465/2017: REFLE-
XÕES ACERCA DAS EXPERIÊNCIAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UFPE EM IGARASSU-PE.
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Fabiano Rocha Diniz; Silvio Jacks dos Anjos Garnés; Ronaldo Augusto Campos Pessoa; Maria de Lour-
des de Aquino Macedo Gonçalves

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA PRÁTICA: POSSIBILIDADES DA LEI Nº 13.465/2017 NOS ASSEN-
TAMENTOS GETÚLIO VARGAS E SALIM FELÍCIO
Aandrea Figueiredo Arruda Canavarros; Claudio Miranda

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS ZEIS: A PERSPECTIVA DAS LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS, DO 
ESTADO E DOS AGENTES PRIVADOS NO CASO DE ENTRA APULSO (RECIFE/PE)
Pedro Ernesto Chaves Barbosa; Fabiano Rocha Diniz; Danielle de Melo Rocha

REPENSANDO O PROGRAMA PAPEL PASSADO: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE PROJETOS DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA A PARTIR DO CASO DO CONJUNTO HABITACIONAL CARLOS GO-
MES E COMUNIDADE HÍPICA
Caroline Rocha dos Santos; Rafael Soares Gonçalves 

REURB EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE: DISPUTA PELO TERRITORIAL AMBIENTAL 
NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Rosane de Almeida Tierno

ST-5: OUTRAS PRÁTICAS SOCIAIS EM FAVELAS, BAIRROS E ASSENTAMENTOS
22 NOV  13H00 – 15H00  SALA B424
Coordenação: Liliane Vasconcelos de Jesus (PPTDS/UCSal)

OS ESPAÇOS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: O TERRITÓRIO DA FAVELA PELA PERSPECTIVA 
DAS CRIANÇAS
Gabriella Bispo Dias; Heloisa Bergamin Retamero; Juliana Shizue Yoshida; Luana Lye H. Terada

PLANEJAR: O OLHAR SOCIAL DO ARQUITETO DENTRO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRE-
CÁRIOS
Andreza Kelly Barreto Soares Duarte
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POTENCIALIDADE E DESAFIOS DO TURISMO NA FAVELA DO VIDIGALCOMO ELEMENTO DE DE-
SESTABILIZAÇÃO DE IMAGENS PRÉ-FIXADA S DA FAVELA COMO LUGAR DE MISÉRIA E VIOLÊN-
CIA
Fausi Kalaoum; Isabela de Fátima Fogaça

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL: O CASO DO CALA-
BAR, SALVADOR-BA.
Juliana de Souza Caldas; Thais Garcia Macambira

REPRESENTAÇÕES DA NOVA HOLANDA, OLHARES SOBRE O RIO DE JANEIRO:  A FOTOGRAFIA 
E O COTIDIANO NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS IMAGINÁRIOS DA CIDADE
Luiza Xavier Pereira; Fernando Betim Paes Leme

RESILIÊNCIA: PRÁTICAS POPULARES NA  FAVELA RIO DAS PEDRAS
Erika Toledo; Gabrielle Rocha; Bernardo Emmanuel; Carolina Chiodi

TÃO PERTO, TÃO LONGE: PARALELOS ENTRE FAVELAS E CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHA-
DOS.
Tatiana Reis Pimenta; Gisela Cunha Viana Leonelli

UM TRIPLO GRAU DE ALTERIDADE: REPRESENTAÇÕES MIDIATICAS SOBRE MIGRANTES DA 
ÁFRICA CENTRAL NAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO
Nicolas Quirion

“QUANDO A RUA VIRA CASA” E QUANDO A CASA VIRA FORTE:  NOTAS REFLEXIVAS SOBRE 
VIOLÊNCIA E REPRESENTAÇÕES DOS ESPAÇOS
Mariana Rodrigues da Silva; Júlia Santiago da Silva
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RESUMOS DOS TRABALHOS
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A APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA SIG NA DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS: A 
CARACTERIZAÇÃO HABITACIONAL DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM UM CONTEXTO 
EDUCACIONAL
Isabelle de Lima Almeida (Universidade de Fortaleza) - isabelle.almeida@edu.unifor.br
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Monitora da disciplina 
de Ateliê VI através do Programa de Monitoria Voluntária da Universidade de Fortaleza.
Maria Luiza Rodrigues Gurgel da Silva (Universidade de Fortaleza) - malu.rgs@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Monitora da disciplina 
de Ateliê VI através do Programa de Monitoria Voluntária da Universidade de Fortaleza.
Mariana Saraiva de Melo Pinheiro (Universidade de Fortaleza) - mariana.saraivamp@edu.unifor.br
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Monitora da disciplina 
de Ateliê VI através do Programa de Monitoria Voluntária da Universidade de Fortaleza.
Marília Melo Mendonça (Universidade de Fortaleza) - mmelomendonca@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Monitora da disciplina 
de Ateliê VI através do Programa de Monitoria Voluntária da Universidade de Fortaleza.

Este artigo apresenta as experiências do uso da tecnologia SIG no contexto educacional da disciplina de Ateliê 
VI do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Fortaleza. Tendo como finalidade a definição de 
parâmetros urbanísticos de ocupação do solo para a elaboração de planos de regularização urbanística 
e fundiária, o geoprocessamento foi utilizado no estudo das características habitacionais da comunidade 
Caça e Pesca, localizada em Fortaleza. A relevância do tema deve-se à importância de trabalhar em sala 
de aula a regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários através da parametrização de 
suas características morfológicas. Nesse sentido, o uso de tecnologias de georreferenciamento mostra-
se benéfico à sistematização dos dados coletados, abordando as mais distintas variáveis e tornando o 
trabalho de levantamento de dados mais aprofundado e condizente com a realidade encontrada na área de 
estudo, que apresenta relevantes diferenças em relação aos parâmetros de ocupação da cidade formal. O 
desenvolvimento deste artigo iniciou-se pela revisão bibliográfica de temas como a questão habitacional e 
as tecnologias de georreferenciamento. Posteriormente, realizou-se a seleção de trabalhos desenvolvidos 
por alunos, além da aplicação de questionário para avaliação da atividade. Por fim, analisou-se o material 
coletado, destacando as estratégias e as dificuldades encontradas no processo.

A ATUAÇÃO DOS GOVERNOS ESTADUAIS EM FAVELAS COM RECURSOS DE PROGRAMAS 
FEDERAIS: PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (HBB) E DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO (PAC)
Pollyanna Helena da Silva (UFABC) - pollyyhelena@gmail.com
Mestre em Planejamento e Gestão do Território (PGT-UFABC), Pesquisadora do Laboratório de Estudos e 
Projetos Urbanos e Regionais (LEPUR-UFABC)

Este artigo tem como objetivo trazer um quadro de atuação dos governos estaduais em favelas com recursos 
do HBB e do Programa de Aceleração do Crescimento – Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-
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UAP). Para apresentar esse quadro de atuação dos governos estaduais com recursos do HBB e do PAC-
UAP foi solicitado e levantado junto ao Ministério das Cidades um banco de dados com informações dos 
Governos Estaduais que estabeleceram convênios com o Governo Federal para a realização de urbanização 
de favelas no âmbito desses programas. Da análise da atuação do Programa HBB-BID, observou-se que o 
Governo Federal priorizou os governos municipais e os Governos Estaduais se envolveram de forma muito 
limitada com o Programa. Viu-se que os Governos Estaduais, em geral, não aproveitaram a oportunidade 
de capacitação por meio do Subprograma DI e de buscar recursos por meio do Subprograma UAS para 
intervenção em favelas. Observou-se que entre os cinco estados com maior número de investimento estavam 
o RJ, SP, PE, DF e CE, juntos eles possuíram 69,70% dos investimentos do PAC com intervenções em 
favelas (HIS, PPI, Pró-Moradia e UAP). Com exceção do Estado de São Paulo, esses estados foram também 
os que acessaram também recursos no âmbito do HBB-BID.

A AUTOCONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM AGLOMERADOS SUBNORMAIS: PARQUE JAIR, SÃO 
JOSÉ DE RIBAMAR, MARANHÃO
Luana Barros Barbosa (UEMA) - luanabbarbosa.arq@gmail.com
Estudante de graduação em Arquitetura e Urbanismo e pesquisador (LATESE/UEMA)
Manoel Fernando Moniz Filho (UEMA) - mmoniz.au@gmail.com
Estudante de graduação em Arquitetura e Urbanismo e pesquisador (LATESE/UEMA)
Nubiane da Fonseca Vieira (UEMA) - nubianevieira@gmail.com
Arquiteta e Urbanista e pesquisador (LATESE/UEMA)
Roseane Caldas Souza (UEMA) - roseanecaldas@gmail.com
Estudante de graduação em Arquitetura e Urbanismo e pesquisador (LATESE/UEMA)

Este artigo busca expor as práticas de posse de terreno, autoprodução de moradias e dos modos no Parque 
Jair, Município de São José de Ribamar, Maranhão, abordando o histórico do local, suas características físicas 
e ambientais, fruto do processo excludente de urbanização na Ilha de São Luís do Maranhão, demonstrando 
o potencial construtivo de uma massa trabalhadora que encontrou na autoprodução um meio de atender 
suas necessidades habitacionais e de espaço urbano. Nesse contexto o artigo ainda questiona a atuação 
de programas habitacionais que canalizam recursos destinados a solucionar o déficit habitacional no Brasil, 
apresenta a metodologia utilizada na seleção das moradias analisadas e comenta sobre a Lei de Assistência 
Técnica nª 11.888, aprovada em 2008, que garante à população de baixa renda o acesso gratuito a serviços 
de engenharia e arquitetura, que busca atenuar as circunstâncias da falta de moradia que se torna um 
problema para a grande quantidade de pessoas que vem para os centros urbanos e que buscam alternativas 
para a produção do espaço urbano e familiar.  

A CONSTRUÇÃO DA CIDADE PELAS LUTAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DE HABITAÇÃO: O CASO 
IZIDORA E A RESPOSTA DO PODER PÚBLICO
Renata Cristina Araújo (Escola Superior Dom Hélder Câmara) - renata.araujocristina@gmail.com
Graduando em Direito pela Faculdade Escola Superior Dom Hélder Câmara- MG; aluna-pesquisadora na 
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área de questões fundiárias e urbanização em conjunto com a Doutora Mariza Rios
Mariza Rios (Escola Superior Dom Hélder Câmara) - marizarios@gmail.com
Doutora pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha (2017). Mestra pela Universidade Nacional de 
Brasília UnB (2005), com pesquisa na Universidade de Coimbra sob a orientação de Boaventura de Sousa 
Santos. Professora da Escola Superior Dom Helder Câm

A luta por moradia é uma constante na história brasileira. A questão da regularização fundiária se faz presente 
na atualidade mesmo sendo esse assunto regulamentado por leis, o que mostra que ainda existe um espaço 
entre a lei e a sua efetivação. Isso faz com que milhares de brasileiros vivam em situações precárias de 
moradia e, consequentemente, fiquem à mercê da cidade. O estudo tem por objetivo mostrar, por meio 
da construção de conceitos como cidade, urbanismo, função social e direito à moradia e da atuação dos 
Movimentos Sociais de Habitação, a ausência de ações eficazes dos Poderes Públicos. Nesse sentido, as 
autoras apresentam duas vertentes: a) na luta pela moradia urbana é perceptível a confusão e desconexão 
dos conceitos básicos sobre a regularização fundiária urbana que aprofunde a ideia da cidade como espaço 
de inclusão social; b) a efetivação do direito à moradia, mesmo diante de lutas concretas como é o caso do 
Izidora, tem um déficit que desafia a relação do Poder Público e as lutas sociais. Adotou-se a metodologia 
histórico-analítica para reler os conceitos de cidade, função social e direito à moradia urbana em uma 
abordagem sociojurídica do tema proposto.   

A DIMENSÃO FÍSICA EM URBANIZAÇÃO DE FAVELAS: DESAFIOS NO TRATAMENTO DA 
PRECARIEDADE DO AMBIENTE CONSTRUÍDO E DA MORADIA
Fabio Pereira dos Santos (UFABC) - fabio_psantos@hotmail.com
Arquiteto e Urbanista/Mestrando em Planejamento e Gestão do Território pela UFABC

O presenta artigo tem por objetivo analisar alcances e limitações dos processos de urbanização de favelas no 
tratamento da precariedade do Ambiente Construído e da moradia autoconstruída. Tomando-se o recorte do 
município de São Paulo procede-se com análise, a partir da sobreposição de dados disponíveis sobre favelas, 
núcleos urbanizados e setores não-subnormais, sobre alcances e limitações tendenciais das intervenções em 
favelas no que tange ao Ambiente Construído. Observa-se indícios de maior efetividade na implementação 
de infraestrutura de esgotamento sanitário e drenagem. Por outro lado, quanto a moradia autoconstruída, 
a partir de estudos de caso, verifica-se a permanência de situações de insalubridade e precariedade em 
favelas urbanizadas. Tal contexto aponta indícios de limitações no alcance do modus operandi na redução 
de aspectos da precariedade habitacional, os quais parecem persistir nas favelas urbanizadas, indicando a 
necessidade de inserir a precariedade habitacional de forma efetiva na agenda das políticas públicas. 

A FORMULAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ESTIMATIVA DE DOMICÍLIOS EM ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS
Gabriel Marques da Silva(UFABC) - gabriel-marques-s@hotmail.com
Graduando do Bacharelado em Planejamento Territorial (BPT) da UFABC. Desde 2016 é pesquisador do 
Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos e Regionais (LEPUR/UFABC) e integra a equipe que produziu o 
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Diagnóstico Habitacional do Grande ABC.

Considerando a dificuldade de se realizar estimativas domiciliares em assentamentos precários, apesar das 
diferentes abordagens já existentes, objetiva-se encontrar novas metodologias capazes de realizar essa 
tarefa de maneira mais precisa em relação possível em relação às informações já existentes. Para tanto, 
procede-se à aplicação inicial do método dasimétrico e de outros métodos nos assentamentos precários 
situados na Região Metropolitana da Baixada Santista. Desse modo, observa-se que o método dasimétrico 
encontrou certas limitações que levaram a uma trabalhosa busca por novas alternativas considerando a 
qualidade dos dados encontrados, o que permite concluir que é extremamente difícil a tarefa de definir 
metodologias e de realizar a estimativa de domicílios em locais com poucas informações disponíveis.

A INFLUÊNCIA DAS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES NA PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL PELO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
Rafael Costa de Moura(Cidades (CE)) - rafademoura@gmail.com
Arquiteto e Urbanista (2007), Mestre em arquitetura e urbanismo pela FAUUSP (2017), Analista de Desen-
volvimento Urbano (Arquitetura) na Secretaria das Cidades do Estado do Ceará.

Neste trabalho, realizamos uma análise das diretrizes concebidas pelo Ministério das Cidades para a 
implementação de seus programas, com o objetivo de compreender como elas se refletiram nas intervenções 
promovidas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, mais especificamente pela Fundação de Desenvolvimento 
Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR), entre 2003, ano de criação do ministério, e 2012. Para isto, lançamos 
mão de levantamento bibliográfico, constituído basicamente de legislação e manuais programáticos, coleta 
de informações sobre os projetos junto à HABITAFOR e entrevista semiestruturadas com funcionários e 
ex-funcionários do órgão. As diretrizes encontradas foram classificadas em quatro grupos que orientaram 
as análises das intervenções: 1. Diretrizes relacionadas à política urbana; 2. Diretrizes relacionadas à 
intervenção e seu entorno; 3. Diretrizes relacionadas à edificação das unidades habitacionais; e 4. Diretrizes 
relacionadas à definição dos beneficiários dos programas e intervenções.

A LUTA PELA MORADIA EM NITERÓI (RJ): A REVISÃO DO PLANO DIRETOR E A CRIAÇÃO DO 
FÓRUM DE LUTA PELA MORADIA
Regina Bienenstein (Universidade Federal Fluminense) - bienenstein_regina@id.uff.br
Arquiteta e Urbanista, Professora Titular aposentada
Daniel Mendes M. Sousa (Universidade Federal FluminenseMestre) - danielmendesms@yahoo.com.br
Arquiteto e Urbanismo, doutorando em Arquitetura e Urbanismo
Luiz Eduardo da Cunha (IBGE) - ledcads@gmail.com
Arquiteto e Urbanista

O artigo discute a articulação entre coletivos populares da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, organizados 
no Fórum de Luta pela Moradia (FLM-Nit-SG), e a Universidade Federal Fluminense (UFF), através de seu 
Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos (NEPHU), enquanto possibilidade de democratizar a 
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gestão urbana. O Fórum, junto com outros atores civis e institucionais, tem estimulado a participação popular no 
debate das políticas urbanas da cidade, com foco no processo de revisão do Plano Diretor da cidade. O trabalho 
está organizado em cinco partes, além de uma introdução. A primeira contextualiza a abordagem do NEPHU 
sobre a luta pelo direito à moradia e à cidade e a criação do Fórum de Luta pela Moradia; a segunda parte 
recupera brevemente elementos e categorias de análise sobre a participação popular; a terceira parte identifica 
os atores envolvidos na discussão do Plano Diretor, especialmente na luta por moradia em Niterói. A quarta 
se concentra no próprio processo de discussão sobre o Plano Diretor e seus desdobramentos. Nas reflexões 
finais são abordados os limites e possibilidades do processo de gestão democrática da urbanização e gestão da 
cidade, tendo como objetivo a construção de cidades mais democráticas e inclusivas.

A POBREZA INVISÍVEL
TALES LOBOSCO (UFMG) - tales@lobosco.com.br
Professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, pesquisador do LAGEAR/UFMG, Mestre em 
Urbanismo pela Université de Tours, França e Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA

A pobreza urbana ocupa, desde os primeiros momentos, os espaços degradados e marginalizados das cidades 
brasileiras, áreas que não interessavam às elites e, logo, onde articulam certa tolerância e, ao se tornarem 
invisíveis aos olhos da cidade, conseguiam tentar, por vias alternativas, organizar sua existência segundo suas 
próprias regras e condições. A invisibilidade da pobreza urbana é fruto de um completo “esquecimento” ou 
“desinteresse” diante de um fenômeno, que evolui, ao se tornarem numérica e espacialmente significantes, 
para relações de afastamento, doutrinação, repulsa ou tentativa de controle. Este artigo procura analisar a 
evolução dos modos de percepção e interação que a cidade formal desenvolve em relação aos núcleos de 
pobreza urbana. De como articulam, em cada momento, diferentes estratégias e mecanismos, postos em prática 
segundo as ferramentas e condições disponíveis e possíveis em cada época.

A POLÍTICA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DE BELO HORIZONTE A PARTIR DA DÉCADA DE 80: 
PARTICIPAÇÃO POPULAR ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
Mariana Rodrigues Santos - rodriguessantosmariana@gmail.com
Talita Oliveira (UNiBH) - talita_oliveiraa@hotmail.com
Weidman Oliveira (UNIBH) - weidmanbruno@gmail.com
Maíto Fernandes Chagas Quintela (Instituto Metodista de Ensino Izabella H) - maito.chagas@outlook.com

O presente artigo analisa a urbanização de vilas e favelas de Belo Horizonte a partir dos anos 80, enfocando 
no seu caráter participativo. São analisados os programas de captação de recursos: Orçamento Participativo 
e o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC; também o instrumento de planejamento criado na cidade, 
o Plano Global Específico. Aborda-se o desenvolvimento dos programas em vilas da cidade, através da 
análise de documentos públicos e entrevista com lideranças comunitárias, visando levantar os erros e acertos 
dos programas, e analisar as perspectivas da participação pública para a construção de políticas de moradia 
na cidade na atualidade.
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A QUESTÃO HABITACIONAL EM PROJETOS DO PAC URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS EM BELÉM/PA.
Monique Bentes Machado Sardo Leão (Estácio Belém) - monique.bentes@gmail.com
Arquiteta e urbanista (FAU/UFPA), Mestre em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU/UFPA), Professora da 
Faculdade Estácio Belém.

O objetivo da pesquisa é analisar a questão habitacional a partir das experiências de urbanização de 
assentamentos precários em Belém/PA, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
iniciados a partir de 2007 na cidade. Discute-se o processo de reassentamento de famílias, o qual surge com 
a necessidade de intervir nas áreas de baixadas, caracterizadas por ocupações palafíticas, com famílias em 
situação de precariedade que seriam realocadas para conjuntos habitacionais, em geral construídos na área 
da intervenção urbana. No entanto, apesar de ser prevista a manutenção do morador na área, são relatadas 
problemáticas no gerenciamento do reassentamento e nas soluções habitacionais ofertadas. Além de atrasos 
na entrega das unidades habitacionais, cita-se ainda remoções forçadas que são um agravante para o direito 
à moradia. 

A RELEVÂNCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  NO CENÁRIO ATUAL DAS FAVELAS CARIOCAS
Gerônimo Emílio Almeida Leitão(UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) - geronimo_leitao@uol.
com.br
Professor Doutor, PPGAU, Universidade Federal Fluminense, UFF, Rio de Janeiro, RJ
Dora Nathália de O. M. Teixeira (UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) - dora.nomt@gmail.com
Arquiteta e Urbanista (UFRJ), Mestranda em Arquitetura pelo PPGAU UFF
Rafael Carvalho de Souza (UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) - rafcs@oi.com.br
Arquiteto e Urbanista (UFF), Doutorando em Arquitetura pelo PPGAU UFF

O artigo pretende analisar o papel do Arquiteto e Urbanista no cenário para além da atuação profissional 
junto à cidade formal a fim de novos avanços e conhecimentos. Desenvolvendo a prática do diálogo com 
a cidade informal (favela) esse profissional tem contribuído na formação da cidadania e práticas sociais 
inovadoras identificando articulações e relevância na atuação do arquiteto no fortalecimento da assistência 
técnica de ambiente construído em habitação de interesse social. Assim, busca-se apresentar reflexões 
sobre a Lei de Assistência Técnica (nº 11.888/2008), analisando o contexto histórico do planejamento urbano 
da cidade do Rio de Janeiro, considerando programas de urbanização; contribuir sobre a implementação 
do assessoramento diante da necessidade de enfrentamento, tanto da melhoria da habitabilidade, como da 
inclusão social de moradores de áreas carentes num cenário mais democrático; e tecer reflexões de modo 
a fornecer subsídios para a concepção de políticas públicas de habitação social. Sendo assim, por meio da 
lei, qualificar o uso e aproveitamento do ambiente construído e seu entorno, formalizando o processo de 
construção e evitando a ocupação de áreas de risco e preservação, ressaltando as ações de urbanização 
como a requalificação e projeto de praças, ruas e parques.
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A REMOÇÃO COMO PRÁTICA: O PMCMV COMO FERRAMENTA DE INTERVENÇÃO EM FAVELAS NO 
MUNICÍPIO DE CURITIBA
Kelly Maria Christine Mengarda Vasco (UFPR) - vascokelly@yahoo.com.br
Mestranda no curso de Pós-graduação em Planejamento Urbano da UFPR, pesquisadora do Observatório 
das Metrópoles Núcleo Curitiba, Especialista em Políticas Sociais -UnB, Assistente Social, Gestora Pública
Madianita Nunes da Silva (UFPR) - madianita@gmail.com
Arquiteta e Urbanista, Doutora em Geografia, Arquiteta e Urbanista, professora e pesquisadora, Curso de 
Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano da UFPR, Observatório 
das Metrópoles Núcleo Curitiba

O artigo tem como objetivo repercutir a respeito das intervenções em favelas no Município de Curitiba – PR, 
a partir da constatação de que a remoção é uma prática recorrente ao longo da história da Política Municipal 
de Habitação (PMH). A reflexão tem como referência resultados de pesquisas em curso acerca da política 
habitacional implementada pelo município e dedica especial atenção à utilização do Programa Minha Casa 
Minha Vida (PMCMV) como ferramenta para intervenção nas favelas de Curitiba. O trabalho estrutura a sua 
discussão em três partes. Na primeira apresenta uma revisão histórica da política de intervenção em favelas 
no município, caracterizado em quatro diferentes períodos. Em seguida apresenta a intervenção na favela 
Santos Andrade, que tem relação com a construção do Empreendimento Aroeira, financiado pelo Programa 
Minha Casa Minha Vida. Por fim, reflete-se a respeito do significado do uso do PMCMV como ferramenta 
de intervenção em favelas no município, à luz da Política Habitacional praticada. Conclui-se que a utilização 
do programa para estes fins representou um retrocesso, porque retomou e reforçou um modelo de política 
que desconhece os direitos dos moradores das favelas, reforça a compreensão do direito à moradia como 
um direito de proprietários, aprofunda a segregação socioespacial na cidade, e promove a violência e a 
desterritorialização de seus habitantes.

A SEDIMENTAÇÃO DE CAMADAS DE INTERVENÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: ESTUDO 
DE CASO DA BACIA DA ESTRADA NOVA EM BELÉM, PARÁ
Roberta Menezes Rodrigues (UFPA) - robertamr@ufpa.com
Doutora em Planejamento Urbano e Regional
Leonardo Gabriel Braga Arruda (UFPA) - arrudalgb@gmail.com
Graduando em Arquitetura e Urbanismo
Giovanna de Araújo Serra (UFPA) - giovannaaserra@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo

O município de Belém possui extensas áreas de assentamentos informais, que surgem a partir de diferentes 
formas de ocupação do território devido às características físicas do solo do município, como a presença 
de áreas alagadas. A inclusão de tais áreas no zoneamento do plano diretor como áreas de ZEIS não tem 
significado grande avanço quanto o modus operandi das intervenções, tanto pela ausência de regulamentação 
de parâmetros específicos, quanto pela desarticulação em intervenção em assentamentos não considerados 
como ZEIS.  Além da redução do potencial das ZEIS à um mero instrumento retórico, a sedimentação de 
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camadas de intervenção em áreas de ZEIS ou não tem contribuído para reurbanizações excludentes. O artigo 
explicita, brevemente, a formação dos assentamentos informais no município de Belém a partir da exposição 
das duas lógicas de produção desse espaço, para então discutir consecutivas intervenções realizadas na 
bacia hidrográfica da Estrada Nova, área a qual possui ocupações informais que datam da década de 1960 
mas que atualmente vivem em conflito com o projeto de urbanização da orla, conhecida como “Portal da 
Amazônia”, no mesmo local.

ALTERNATIVAS DE RESISTÊNCIA: A EXPERIÊNCIA DA ARTICULAÇÃO PLANO POPULAR DAS 
VARGENS
Fernanda Souza Santos (UFRJ) - dossantosfsouza@gmail.com
Arquiteta e urbanista pela PUC-Rio e mestranda no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e 
Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ) Pesquisadora no Laboratório Estado, 
Trabalho, Território e Natureza (ETTERN/IPPUR/UFRJ)
Caroline dos Santos Santana (UFRJ) - caroline_santana@ymail.com
Caroline Santana Assistente Social pela UFRJ e mestranda no Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ) Pesquisadora no Laboratório 
Estado, Trabalho, Território e Natureza (ETTERN/IPPUR/UFR
Paula Cardoso Moreira (Universidade Federal Fluminense) - cmoreira.paula@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismos na EAU/UFF   Pesquisadora no Laboratório Estado, Trabalho, 
Território e Natureza (ETTERN/IPPUR/UFRJ)

Na região da Vargens, a criação dos Planos de Estruturação Urbana da região e suas atualizações tem 
gerado mobilizações importantes para o histórico de resistência popular na cidade do Rio de Janeiro. O 
presente trabalho busca discutir o caráter não participativo do PEU das Vargens  que assim como outros 
tantos, ao desconsiderar a participação popular em seu processo de elaboração acabam por desenvolver 
projetos tecnocráticos e ineficazes que não se aplicam a realidade do território. A resistência popular por 
meio dos planos e projetos apresentam formas alternativas defesa do direito à moradia e à cidade. Este 
texto abordará o processo de constituição de movimentos de luta popular na área das Vargens, destacando 
a adoção dos planos populares como instrumento de luta pelo direito de decisão sobre seu próprio território.

ANÁLISE DAS MORADIAS NA GROTA DO ATERRO, EM MACEIÓ, ALAGOAS: ESTUDOS DE CASO 
BASEADOS EM AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO E COMPARATIVEFLOORPLANANALYSIS
Polyanna Omena Costa Santos (UFAL) - polyanna.omena@hotmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, pesquisadora no Grupo de Estudos de Conforto Ambiental - 
GECA, estagiária na Secretaria de Infraestrutura do Estado -AL e Técnica em Saúde e Segurança no 
trabalho.
Thaísa Francis César Sampaio Sarmento (UFAL) - polyanna.omena@hotmail.com
Arquiteta e Urbanista, Mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa Dinâmicas do Espaço Habitado 
da Universidade Federal de Alagoas. Doutora em Design pela Universidade Federal de Pernambuco. E 
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docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL.

A urbanização précaria em encostas e vales de Maceió acarretam diversos problemas urbanos e habitacionais. 
Nesses locais, as casas são feitas por autoconstrução, sem orientação profissional e até com materiais 
inadequados, tornando-as extremamente precárias. Diante desta situação, o governo do estado tem 
desenvolvido ações de melhorias urbanisticas, de mobilidade e de habitabilidade. Este artigo tem como objetivo 
analisar as moradias em uma grota da cidade de Maceió, para compreender aspectos comportamentais do uso 
e da configuração espacial dos ambientes domiciliares. Foi analisada uma amostra de 10 moradias na Grota 
do Aterro, Maceió – AL, e para isso, utilizou-seos procedimentos metodológicos baseados em Avaliação Pós-
Ocupação (APO) da habitabilidade associada a Comparative Floorplan Analysis (CFA). As etapas metodológicas 
compreenderam: análise de dados obtidos in loco, caracterização da comunidade, análise tipológica das 
habitações e análise da percepção dos habitantes sobre suas moradias. Para síntese dos dados obtidos, 
estes foram confrontados com critérios de habitabilidade definidos por Martucci e Basso (2002) e de valores 
socioculturais definidos por Voordt et al. (1997). Mesmo diante da precariedade das moradias analisadas, os 
residentes têm um forte sentimento de pertencimento e identidade. Os resultados apontaram para adequações 
construtivas que devem ser consideradas para fins de intervenção nessas habitações.

ARQUITETANDO INTERSUBJETIVIDADES NAS ENTRELINHAS DO PRESENTE
André Luiz Carvalho Cardoso (ESDI/UERJ) - alcarvalho@esdi.uerj.br
Arquiteto e Urbanista com Doutorado em Arquitetura pelo PROARQ / FAU/ UFRJ. Professor Adjunto da 
Escola Superior de Desenho Industrial - ESDI/UERJ, onde coordena o Curso de Arquitetura e Urbanismo. 
Professor do PPDESDI/UERJ.

O objetivo geral deste artigo é, a partir da apresentação de dois projetos de extensão, situar a ideia de 
arquitetura e de urbanismo no debate contemporâneo das emergências sociais e de suas relações com 
a cultura, a partir de reflexões sobre participação, coautoria, lugar, alteridade e intersubjetividade. Assim, 
trazemos como base para esta construção um relato histórico de processos e vivências que vêm sendo 
desenvolvidos, desde 2015, na favela de Manguinhos. Resultado das parcerias construídas entre várias 
instituições e moradores da Rua São José, viela da favela de Manguinhos, Zona Norte do Rio de Janeiro. 
A Rua São José tem sua existência atual marcada pelas obras do PAC Manguinhos e todas as complexas 
contradições dessas obras. Nos processos usados nas vivências, destacam-se os caminhos apontados a 
partir do conceito de Antropoteto (Arquiteto + Antropólogo), lançado por Carlos Nelson Ferreira dos Santos. As 
relações sociais desenvolvidas no trabalho de campo pelos participantes vão evidenciando discussões que 
acabaram por propiciar o crescimento na formação dos estudantes para o desenvolvimento e a compreensão 
de uma arquitetura mais humana, aquela que se estabelece para além das visões formalistas, expandindo 
fronteiras de construções socialmente justificáveis.  

AS DORES E AS ALEGRIAS DE TRABALHAR COMO ´ONG´ COM AS FAVELAS NO BRASIL: O CASO 
DO CEARAH PERIFERIA
Débora de Barros Cavalcanti Fonseca (UFAL) - debora_cavalcanti@hotmail.com
Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL
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Hilda Costa (CEARAH Periferia) - teresahildac@yahoo.com.br
Assistente Social da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará

A relação entre ONGs e favelas tem uma longa e diversificada história no Brasil e em especial este artigo 
tratará dos trabalhos relacionados com projetos de desenvolvimento sócioterritorial incluindo reformas de 
moradia, urbanização de favelas e construção de conjuntos habitacionais realizados em conjunto por ONGs 
e comunidades. O caso do CEARAH Periferia é emblemático no sentido da sua história de luta nos últimos 
27 anos, com sucessos e dificuldades em exercer a sua missão de proporcionar uma melhor qualidade 
de vida para os moradores das favelas e comunidades no estado de Ceará. A sua origem, seus trabalhos, 
dificuldades financeiras e superação de limitações podem ser úteis para se discutir os rumos da urbanização 
de favelas no Brasil e o papel da assistência técnica.     

ATHIS: ANÁLISE CRÍTICA DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS E APLICAÇÃO DAS LEIS DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
Laís Granado Ferreira Coelho (SASP) - laisgranado@gmail.com
Arquiteta e urbanista, formada pela Universidade de Sorocaba. Representante pelo SASP do Conselho 
Municipal de Habitação de Santos
Jean Pierre de Moraes Crété (SASP) - jpmcrete@gmail.com
Servidor público concursado na Prefeitura Municipal de Santos. Possui graduação em Arquitetura e 
Urbanismo pela UNICAMP (2010), pós-graduação em Planejamento de Cidades (2016) e mestrado em 
Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos (2018).
Daniela Colin Lima (SASP) - abcdaflor@gmail.com
Arquiteta e urbanista formada pela UNESP e mestre em Ecologia pela UNISANTA. Servidora pública muni-
cipal da Prefeitura de Santos SP, ocupou junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano a função de chefia 
do Escritório Técnico Alegra Centro.

Este artigo propõe uma pesquisa sobre a aplicação da Assistência Técnica para Habitação de Interesse 
Social (ATHIS) - regulamentada pela Lei Federal nº 11.888/08 - no município de Santos, litoral paulista. 
Santos, apesar de apresentar a 17ª melhor economia do Brasil e estar como a 9ª maior renda per capita do 
país (IBGE, 2010), também possui a maior favela sobre palafitas do Brasil (RIBEIRO, 2018), além de cortiços 
e assentamentos irregulares e precários em morros, abrigando milhares de famílias em situação vulnerável, 
o que evidencia uma notória desigualdade social, expressa através da segregação socioespacial. Há, desde 
2004, a Lei Municipal nº 2.211/04, que traz diretrizes para aplicação da ATHIS no município, que é anterior a 
Lei Federal 11.888/08, porém nunca foi implantada. A lei da assistência técnica é um importante instrumento 
para garantir o direito à moradia digna, através de projeto, acompanhamento de obra e regularização, por 
profissionais capacitados, a fim de melhorar a condição de habitabilidade da população brasileira.

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS. COMO FAZER?
Renato Balbim (University of California Irvine) - renatobalbim@gmail.com
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Doutor em Geografia Humana pela USP (2003) com pós doutorado pela Universidade da California Irvine, 
onde atualmente é Professor e Pesquisador Visitante
Cleandro Krause (IPPUR/UFRJ) - cleandrokrause@uol.com.br
Mestre (UFRGS) e doutorando (UFRJ) em Planejamento Urbano e Regional. Técnico do IPEA desde 2009.

Desde o começo da década de 1990, a experiência da política pública brasileira de urbanização de favelas 
foi notável. Contudo, um aspecto negligenciado é a avaliação de seus resultados. O objetivo deste trabalho é 
reunir as contribuições de três pesquisas, apresentando procedimentos de: meta-avaliação de intervenções 
com o objetivo de aprimorar um programa; elaboração do modelo lógico de um projeto, com vistas a uma 
matriz de indicadores para sua avaliação; e elaboração de uma norma de avaliação de um programa. Esses 
procedimentos, tendo em comum o resgate da teoria de programas e projetos, são complementados com 
os achados de uma pesquisa qualitativa, realizada mediante grupos focais. O conjunto dessas práticas, 
desenvolvidas entre 2009 e 2014, busca o aprimoramento da política pública, com a incorporação da 
avaliação de resultados ao seu ciclo de gestão. Ressaltam-se critérios como a explicitação dos interessados, 
a imparcialidade e o conhecimento do contexto em que a avaliação é realizada. Também são feitas 
recomendações quanto a fontes de informação e meios de verificação, a elaboração de estruturas temáticas 
que englobem a diversidade de ações e a utilização de informações que não as produzidas pelo saber 
especializado, reafirmando a importância do planejamento participativo na revisão da política pública.

AVANÇANDO NA PARTICIPAÇÃO POPULAR: A EXPERIÊNCIA COM OPERADORAS SOCIAIS EM 
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
Flavio de Farias Rocha (CONDER) - flaviodefariasrocha@gmail.com
Mestre em arquitetura e urbanismo pelo PPG em Arq. e Urbanismo da UFBA (2012). Arquiteto Urbanista 
– Faculdade de Arquitetura da UFBA (1996.2). Desde 1996 trabalhando em projetos de reurbanização em 
áreas informais. Trabalhou em execução de projetos e obr

Este artigo pretende fazer uma reflexão sobre a atuação das Operadoras Sociais como uma das estratégias 
de participação da sociedade civil organizada em uma ação de desenvolvimento urbano do Governo da Bahia 
denominado Projeto de Desenvolvimento Integrado em Áreas Urbanas Carentes no Estado da Bahia – Dias 
Melhores. Para tanto, inicia-se com uma discussão sobre participação popular e democracia, apresenta o 
citado Projeto, o conceito de Operadora Social e as tarefas que lhes foram atribuídas, fazendo por fim, uma 
discussão sobre a teoria e a prática dessa tecnologia social inédita em projetos com participação de agentes 
financeiros internacionais.

BRÁS DE PINA: MEMÓRIA DA EXPERIÊNCIA PARTICIPATIVA NA URBANIZAÇÃO DE UMA FAVELA
Soraia Santos da Silva (UFF) - soraiasilva.90@gmail.com
Graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente mestranda em Sociologia 
pela Universidade Federal Fluminense.

A urbanização da favela de Brás de Pina, situada na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, se configurou 
como uma experiência singular no processo de urbanização participativa de favelas, num período em que a 



III URBFAVELAS 2018   I   54

política habitacional no Brasil, era marcada pelos processos de remoções. Sendo um dos primeiros projetos 
participativos, de fato executado por gestores estatais, que teve início com uma mobilização popular em 
pleno contexto de ditadura militar no país. Nesse sentido, os efeitos das experiências de planejamento 
em que a participação dos citadinos foi inserida na formulação e implementação de políticas públicas para 
as cidades brasileiras evidenciam a importância do exercício do direito à cidade, ou seja, da produção e 
construção dos lugres vividos. O presente artigo tem como objetivo discutir essa experiência como um 
modelo de planejamento participativo e entender como esse fato está inscrito atualmente na memória dos 
sujeitos que viveram este processo.

CASA NOVA E PROBLEMAS ANTIGOS: ANÁLISE DO PÓS-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MCMV 
NO PERÍODO DE 2009 A 2013
Ana Lúcia Rodrigues (Universidade Estadual de Maringá) - alrodrigues1962@gmail.com
Doutora em Sociologia Urbana, docente no curso de Ciências Sociais.
Naiara Sandi de Almeida Alcantara (Universidade Estadual de Maringá) - nayara_sandy@hotmail.com
Mestranda em ciências sociais

Esse artigo se compõe de conteúdos de uma dissertação em andamento, cujo objetivo principal é verificar 
se os beneficiários do Programa Minha casa Minha Vida (PMCMV) permanecem em situação semelhante 
às condições que compõe o Déficit Habitacional, após o recebimento da Unidade Habitacional, e se as 
famílias contempladas com as unidades habitacionais possuem qualidade de vida, por meio da análise dos 
indicadores: i) qualidade de habitação, ii) qualidade urbana e iii) vulnerabilidade social. A pesquisa usou e foi 
viabilizada mediante acesso ao banco de dados da Pesquisa de Satisfação dos Beneficiários do Programa 
Minha Casa Minha Vida (MCIDADES/SNH/IPEA), a metodologia escolhida foi à quantitativa, utilizando como 
amostragem 7.252 Unidades Habitacionais (UH). O trabalho foi organizado com a seguinte estrutura: 1) 
retomada das políticas habitacionais que enseja a discussão sobre o MCMV; 2) análise do banco, realização 
dos cálculos estatísticos, e apresentação dos primeiros resultados; 3) considerações finais demonstrando, 
através das análises, não haver permanência das condições de Déficit Habitacional nas novas moradias, mas 
pontos negativos no que tange Qualidade de Vida.

COMUNIDADE RAÍZES DA PRAIA: UMA EXPERIÊNCIA DE PRÁTICAS INSURGENTES NA CIDADE DE 
FORTALEZA
Manuela Teixeira Arias (UFC) - manuela.t.arias@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo
Ana Carolina de Azevedo Salas Roldan (UFC) - anaroldan@arquitetura.ufc.br
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo
Lina Garcia de Figueiredo (UFC) - linagdf@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo

Este artigo trata de uma reflexão teórica e processual a respeito de práticas insurgentes, constituídas pela 



III URBFAVELAS 2018   I   55

Ocupação Raízes da Praia, hoje uma comunidade, localizada na orla de Fortaleza, Ceará. O artigo é fruto 
do trabalho de assessoria técnica desenvolvida pelo grupo do Programa de Educação Tutorial do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (ArqPET UFC). Ao longo do texto será descrito 
o histórico dos 09 anos da Comunidade, traçando a dimensão do planejamento popular desenvolvido pela 
ocupação, com os movimentos urbanos e assessorias, como experiência social potente para solucionar 
a questão da moradia. Ademais, a reflexão demonstra a capacidade de gestão e produção espacial da 
Comunidade traduzida como planejamento insurgente. Configura como métodos: plano de ações projetuais, 
observação participante realizada ao longo de 03 anos de atividade de extensão acadêmica de apoio a 
Comunidade Raízes da Praia, análises de cartografias e documentos jurídicos e entrevistas realizadas com 
moradores e apoiadores.

CONDICIONANTES PARA A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL. PEQUENAS COMUNIDADES 
PERIFÉRICAS: O CASO DO BAIRRO SANTA RITA.
Carla Stedile (UFSC) - carlastedile@hotmail.com
Arquiteta e Urbanista pela Universidade Regional de Blumenau, Mestranda em Urbanismo História e Arqui-
tetura da Cidade pela UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina.

Este trabalho tem como objetivo discutir a segregação socioespacial em uma escala menor de cidades, as 
pequenas. Buscando apontar determinantes fundamentais e refletir sobre as influências dos investimentos 
públicos, ou a falta deles, nos padrões de segregação. Tem como objetivo também dar início aos estudos 
sobre a segregação socioespacial do Bairro Santa Rita, localizado na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina. 
Comunidade construída para receber os atingidos de uma grande enchente que aconteceu na cidade em 
1983. A intenção é compreender como o bairro foi se consolidando no período em que ficou escasso de 
infraestrutura, os problemas enfrentados, como era e ainda é visto pela população da cidade, dentro de 
um contexto de exclusão, e como criaram uma identidade própria e uma forma peculiar de habitar em 
comunidade. Para esse início buscou-se aporte teórico de autores com produção acerca do tema segregação, 
e embasamento em trabalhos com enfoque em cidades pequenas tendo em seu histórico situações de 
segregação socioespacial. Já existem estudos que mostram o quanto comunidades periféricas de pequenas 
cidades apresentam problemas característicos das periferias de grandes cidades brasileiras, pois nasceram 
e cresceram sem infraestrutura adequada. Existem estudos em  três enfoques: a) segregação das atividades 
e dos locais de moradia; b) distribuição dos serviços e equipamentos coletivos; c) subordinação dos meios 
de transporte à lógica segregativa. Percebemos então que as tendências do planejamento urbano para áreas 
periféricas, ainda não foram capazes de apontar ações que impactem essa realidade, inclusive em cidades 
pequenas.

CONFLITO FUNDIÁRIO E RECONFIGURAÇÃO TERRITORIAL NA EXPANSÃO DO PORTO DE NATAL E 
REASSENTAMENTO DA COMUNIDADE DO MARUIM
Cicero Wildemberg Matias Gomes (UFRN) - arq.wmatias@gmail.com
Arquiteto e Urbanista. Mestrando pelo Programa de Pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais 
(PPEUR/UFRN)
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Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha (UFRN) - dubentes@gmail.com
Arquiteta e Urbanista. Professora do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU/
UFRN)
Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva (UFRN) - alexsandroferreira@hotmail.com
Arquiteto e Urbanista. Professor do Programa de Pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais 
(PPEUR/UFRN)

A lógica de expansão econômica da atividade portuária demanda do território transformações que em grande 
parte resultam em conflitos com as configurações e dinâmica urbanas pré-existentes. Considerando o caráter 
desigual e excludente do processo de urbanização no Brasil, observa-se a recorrência de casos em que a 
expansão da atividade econômica evidencia conflitos com a moradia social. Com base na pesquisa “Dinâmicas 
territoriais na perspectiva dos regimes urbanos: o Porto de Natal e o reassentamento da comunidade do 
Maruim” apresentam-se no presente artigo conflitos e configurações territoriais resultantes das ações de 
reassentamento da comunidade do Maruim no contexto de expansão do Porto de Natal.

DA COMUNIDADE AO CONDOMÍNIO: O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DE FAMÍLIAS REASSENTADAS 
NO CONJUNTO ISMAEL SILVA – ZÉ KETI
Carolina de Carvalho Gambôa Trotta (PUC - Rio) - carolinatrotta@hotmail.com
Arquiteta, mestranda no Programa de Pós-graduação em Arquitetura da PUC-Rio
Juliana Correia de Souza (PUC - Rio) - juliana.correia26@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo na PUC-Rio, bolsista PIBIC

Um lugar é a soma de diferentes fatores: a forma construída, as pessoas que ali vivem ou realizam suas 
atividades cotidianas e um conjunto de simbolismos, memórias e convenções que impregnam este lugar. O 
entrelaçamento existente entre uma pessoa ou grupo e o lugar em que vivem ocorre de maneira recíproca: 
nós moldamos nosso local de moradia e, de certa forma, somos também moldados por este ambiente. O 
propósito deste artigo é investigar a adaptação de famílias reassentadas no Conjunto Ismael Silva – Zé Keti, 
em relação à morfologia e à sociabilidade características de um condomínio fechado. Estas famílias, cujo local 
de origem se caracteriza por um processo dinâmico e constante de transformação do espaço pelos próprios 
moradores conforme suas necessidades, se veem diante de um ambiente com regras pré-determinadas, cuja 
forma foi projetada com o intuito de prevenir modificações por parte dos moradores.  Neste sentido, através 
de pesquisa empírica tomando como referencial o método etnográfico, com observações feitas em campo 
e entrevistas ora abertas e ora semi-estruturadas, procuramos identificar as principais dificuldades e táticas 
encontradas por estas famílias no novo local de moradia.

DA CONCEPÇÃO À ENTREGA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO: 
RELATO E ANÁLISE DO CASO DO LOTEAMENTO MELISSA, CASCAVEL-PR
Karen Alessandra Solek Soares (UEM) - karensolek@gmail.com
Mestre em Arquitetura e Urbanismo (UEM), pesquisadora (GP AURNPR/UEM), professora (SEED/PR), 
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servidora pública da Prefeitura Municipal de Cascavel/PR do setor de Regularização Fundiária.
Fabíola da Souza Castelo Cordovil (UEM) - cordovilfabiola@gmail.com
Doutora em Arquitetura e Urbanismo (USP), Mestre em Geografia (UFSC), pesquisadora líder (GP AUR-
NPR/UEM), professora da graduação e especialização em arquitetura e urbanismo (UEM/UEL).
Marilda Thomé Paviani (Prefeitura Municipal de Cascavel) - marilda.paviani@cascavel.pr.gov.br
Assistente social, coordenadora do Setor de Regularização Fundiária da Prefeitura Municipal de Cascavel, 
especialista em Planejamento Urbano e Ambiental (FASUL).

A falta de infraestrutura urbana e a ocupação de áreas em desconformidade com os preceitos urbanísticos são 
os focos da Regularização Fundiária. A possibilidade de soluções urbanísticas para décadas de segregação 
social e espacial provém dos instrumentos oportunizados pelo Estatuto das Cidades, a partir de 2001, e com 
a criação da lei Federal no 11.977/2009, junto com o programa Minha Casa Minha Vida, que permitiram uma 
flexibilização jurídica,em vários níveis, para definir os procedimentos de regularização fundiária de forma 
adequada às especificidades dos municípios. Com o desafio lançado, o município de Cascavel/PR, a partir 
das bases do Plano Municipal de Habitação-PMH (Lei Municipal no 6.063/2012), o loteamento irregular 
Melissa foi estabelecido como uma das áreas prioritárias para assegurar aos seus moradores a garantia da 
propriedade, bem como do acesso às redes de infraestrutura urbana. Mas, mesmo com planejamento, os 
caminhos não foram fáceis. Neste artigo, por meio dos encaminhamentos metodológicos de uma “pesquisa-
ação”, faz-se o relato e análise das trajetórias e desafios deste projeto de urbanização de assentamento 
precário, que insurge com o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, entre os anos de 2009 a 2017, 
visando um aprimoramento da prática nos processos da regularização fundiária.

DA IMPORTÂNCIA DA IMERSÃO DO PROFISSIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO:  
REMODELANDO A CONCEPÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Mariana Roberti Bomtempo (FACIPLAC) - maribomtempo@gmail.com
Arquiteta, urbanista e designer estudiosa do direito a&#768; cidade. Graduou-se em Arquitetura e Urbanis-
mo pela Universidade de Brasília em 2013 e concluiu seu mestrado em Design and Urban Ecologies pela 
Parsons - The New School em Nova Iorque em 2016.

O presente artigo tem por finalidade discorrer sobre a experiência da implementação da Assistência 
Técnica pública e gratuita nas comunidades de maior vulnerabilidade social em Brasília, pela Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional (CODHAB), entre os anos 2015 e 2017. Mais do que expor o processo 
e identificar seus erros e acertos, esse artigo almeja elucidar e estimular a importância do arquiteto-
urbanista em assumir o protagonismo na aplicação desse tipo de política pública para não depender apenas 
de um cenário político-econômico ideal, o qual provavelmente não irá acontecer. Afinal, mesmo em uma 
situação de anuência política, como o caso aqui exemplificado, não faltaram barreiras a serem transpostas 
pela equipe. Finalmente neste artigo, a partir dessa experiência de imersão nas áreas de vulnerabilidade 
concomitantemente ao trabalho de Assistência Técnica como descrita na Lei Federal 11.888/08, é proposto 
que reflitamos sobre como a legislação deve ser remoldada a partir das reflexões da prática. O que é 
proposto é que a Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) atualize-se e transforme-se 
em ATUAHIS: Assistência Técnica em Urbanismo, Arquitetura e Habitação de Interesse Social.
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DA INSERÇÃO URBANA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: UMA ANÁLISE DE CONJUNTOS 
HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA CIDADE DE CARUARU-PE
Maria Glaubervania de Souza - glaubervaniasouza@gmail.com
Graduada em Design pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Graduada em Arquitetura e 
Urbanismo pelo Centro Universitário do Vale do Ipojuca (UNIFAVIP).
Carolina da  Fonseca Lima Brasileiro (UNIFAVIP Wyden) - carolina_brasileiro@hotmail.com
Mestre em Desenvolvimento Urbano pelo Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Urbano da 
Universidade  Federal de Pernambuco (MDU/UFPE), Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo do 
Centro Universitário do Vale do Ipojuca (UNIFAVIP Widen).

O artigo discute a inserção urbana de quatro conjuntos habitacionais implantados na cidade de Caruaru 
- PE pelo Programa Minha Casa Minha Vida, a partir de análises em escala regional, municipal e do 
empreendimento, metodologia proposta pela Rede Cidade e Moradia. Com a caracterização dos conjuntos 
habitacionais estudados a partir das escalas descritas, foi possível identificar que estas novas construções 
têm acompanhado o próprio espraiamento da malha da urbana cidade, de maneira desordenada. Também 
foram observados alguns problemas comuns a todos os empreendimentos, como a grande distância 
para o centro da cidade e a precariedade da oferta do sistema de transporte público, a falta de espaços 
públicos e equipamentos comunitários, falta de sombreamento, incipiência de comércio e serviços, entre 
outras características desfavoráveis à vitalidade dos espaços públicos. Conclui-se, portanto, que embora o 
programa tenha avançado na redução do déficit habitacional, urgem estudos e estratégias que proponham 
um modelo habitacional mais integrado à malha urbana da cidade.

DA INVISIBILIZAÇÃO À LUTA: CARTOGRAFIA COMO INSTRUMENTO DE RESISTÊNCIA
Poliana Gonçalves Monteiro (UFF) - poli.dmambembe@gmail.com
Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); mestra em Planejamento Urbano 
e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ); pesquisadora do 
Laboratório GPDU/EAU/UFF.
Grasile Grossi (UFF) - grasidaher@yahoo.com.br
Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Mestre e Doutoranda em Arquite-
tura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do Laboratório GPDU/EAU/UFF.
Rosane Rebeca de Oliveira Santos (UFF) - rosanerebeca@gmail.com
Arquiteta e Urbanista (UFF). Mestre em Arquitetura e Urbanismo, ênfase em Planejamento Urbano e Regio-
nal (USP). Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (UFF) e pesquisadora 
do Laboratório GPDU/EAU/UFF.
Marcus César Martins da Cruz - marcuscesar79@gmail.com
Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Mestre em Arquitetura e Urbanismo 
(UFF) e Doutorando em Arquitetura e Urbanismo (UFMG). Arquiteto do Conselho de Arquitetura e Urbanis-
mo de Minas Gerais.
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O presente artigo pretende debater o uso da cartografia como instrumento importante na disputa de narrativas 
e de representações do espaço urbano. A cartografia tradicional, representação absoluta dos territórios, tem 
sido utilizada como dispositivo afirmativo das ações do poder, que por meio de uma visão hegemônica dos 
espaços mapeados, tendem a invisibilizar sujeitos, histórias e processos, mitigando conflitos e reproduzindo 
as desigualdades socioespaciais. Nesse sentido, a construção de cartografias alternativas, representações 
contra-hegemônicas embasadas na leitura crítica e na participação comunitária, podem contribuir para 
a efetivação de direitos e para construção do poder popular. No processo de luta dos moradores da Vila 
Autódromo, no Rio de Janeiro, cujas ameaças de remoções tiveram seu ápice durante a preparação da 
cidade para os Jogos Olímpicos Rio 2016, a produção cartográfica demonstrou-se relevante para a estratégia 
de resistência dos moradores. Os mapas e representações sensíveis do espaço vivenciado potencializaram 
a união entre os moradores, destacaram a importância histórica e a identidade local e contribuíram para 
intensificar a atuação dos moradores enquanto agentes ativos no processo de luta pela permanência, bem 
como serviu, efetivamente, como forma de contraposição ao projeto remocionista da Prefeitura do Rio de 
Janeiro.

DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL EM URBANIZAÇÃO DE 
FAVELAS: A EXPERIÊNCIA DA CDHU/SP
Viviane Frost (CDHU) - vfrost@cdhu.sp.gov.br
Arquiteta e Urbanista (FAU/USP)/ Superintende de Ações de Recuperação Urbana da CDHU São Paulo
Rosana Bacron (Consórcio Morar Paulista) - rosanabacron@gmail.com
Psicóloga / Mestranda em Geografia Humana pela USP / Técnica Social do Consórcio Morar Paulista
Fabio Pereira dos Santos (Consórcio Morar Paulista) - fabio_psantos@hotmail.com
Arquiteto e Urbanista / Mestrando em Planejamento e Gestão do Território pela UFABC / Consultor do 
Consórcio Morar Paulista
Mariana Costa Silveira (Consórcio Morar Paulista) - marianacostasilveira@gmail.com
Formada em Ciências Sociais /Mestranda em Ciências Políticas pela USP / Técnica Social do Consorcio 
Morar Paulista

Este artigo visa analisar aspectos da experiência de implementação de ações de fomento à participação 
social, organização sociocomunitária e desenvolvimento local, nos projetos de urbanização de favelas, 
empreendidas pela Superintendência de Ações de Recuperação Urbana - Saru, da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU, em São Paulo. Procura trazer dados e elementos que 
demonstrem, ao mesmo tempo, a amplitude das intervenções da empresa e as estratégias de atuação na 
perspectiva de uma maior participação social na execução das ações de recuperação urbana, além do 
fomento ao desenvolvimento local. Apresenta aspectos metodológicos do trabalho técnico social (TTS) cujo 
foco caminha para o desenvolvimento sustentável do território. Além disso, aponta os principais desafios, os 
dificultadores e os facilitadores intrínsecos à atuação de instituições públicas e de engajamento comunitário 
para a efetiva participação social das comunidades envolvidas.
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DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS E DIREITO À CIDADE: A ZEIS CAMPO GRANDE E O PREZEIS 
(RECIFE).
Danielle de Melo Rocha.(UFPE) - dmrocha.ufpe@gmail.com
Arquiteta/Urbanista, mestre e doutora em geografia. Professora de Planejamento Urbano e Regional da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Membro da CIAPA/UFPE e do Observatório das Metrópoles 
PE/UFPE.
Giuliana Feitosa Fernandes Lobo Nogueira (UFPE) - giulianalobo@gmail.com
Arquiteta e Urbanista (UFPE). Membro da CIAPA/UFPE e do Observatório das Metrópoles-PE/UFPE.

O artigo problematiza sobre as desigualdades socioespaciais expressas pelas diferenças dos padrões de 
ocupação no interior das Zonas Especiais de Interesse Social-ZEIS, tomando como exemplo a de Campo 
Grande, localizada na zona norte do Recife (Pernambuco). Das 73 ZEIS instituídas, normatizadas pela 
Lei nº 16.113/1995, Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social - PREZEIS, esta é 
uma das maiores, tanto em extensão (106,50ha), quanto em número de comunidades (11, inseridas em 3 
bairros), tendo sofrido diversas intervenções públicas. Procura-se analisar o papel da população no exercício 
do Direito à Cidade e à Moradia em cada comunidade da ZEIS visando compreender as desigualdades 
socioeconômicas expressas pelas diferentes formas de ocupação. Além do referencial teórico e bibliográfico-
documental, recorreu-se à pesquisa qualitativa, à observação em campo e ao acompanhamento às instâncias 
de gestão do PREZEIS. Constatou-se que as diferenças morfo-tipológicas perceptíveis das subáreas 
relacionam-se às capacidades de ingerência junto ao poder público das lideranças locais e à compreensão 
política das comunidades sobre seus direitos. Espera-se estimular a reflexão crítica sobre a retroalimentação 
entre desigualdades socioespaciais e organização sistemática para o exercício dos direitos, contribuindo 
para o entendimento do papel do PREZEIS como instrumento de luta dos habitantes das ZEIS no Recife.

DILEMAS E PERSPECTIVAS DOS PROCESSOS PARTICIPATIVOS NOS PROJETOS DE 
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE:  A 
PEDREIRA PRADO LOPES
Alexandra Nascimento (UniBh) - alexandranascimento@uol.com.br
Doutora em Ciências Sociais; Arquiteta e urbanista; Historiadora; Professora Programa pós graduação 
Mestrado em Educação, Gestão social e desenvolvimento local do Centro Universitário UNA e do curso de 
graduação de Arquitetura e urbanismo do UniBh
Martin Nicolas Rodriguez (UniBh) - martinnrzamit@gmail.com
Aluno do curso de Arquitetura e urbanismo do Centro Universitário de Belo Horizonte UniBh
Stenia Carvalho Pessoa (UniBh) - stenia.scp@hotmail.com
Aluna do curso de Arquitetura e urbanismo do Centro Universitário de Belo Horizonte UniBh
Talita Freitas de Oliveira(UniBh) - talita_oliveiraa@hotmail.com
Aluna do curso de Arquitetura e urbanismo do Centro Universitário de Belo Horizonte UniBh

O presente trabalho aborda a trajetória de concepção e implantação das políticas habitacionais em Belo 
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Horizonte e tem como objetivo analisar a participação da comunidade nos programas de urbanização de 
vilas e assentamentos precários, tomando como referência as intervenções ainda em curso realizadas na 
Pedreira Prado Lopes, a mais antiga favela de Belo Horizonte. Ao longo de sua história, semelhante às 
de outras favelas localizadas próximas às áreas centrais da capital, os moradores conviveram não apenas 
com as remoções, mas também, a partir de sua permanência no local, com as precárias condições de 
moradia e infraestrutura que atualmente ainda podem ser observadas, agravadas pelo aumento do número 
de moradores. Instituída na década de 1990, a política habitacional do município passou a adotar como 
possui premissa a gestão participativa, o que ensejou, ao longo dos anos, o envolvimento dos moradores nos 
projetos de urbanização e provisão de moradias naqueles espaços. Iniciadas em 1994 e ainda inconclusas, 
as intervenções urbanísticas realizadas na Pedreira Prado Lopes permitem compreender questões mais 
amplas acerca da gestão participativa. 

DIREITO À CIDADE, PARTICIPAÇÃO POPULAR E URBANIZAÇÃO: NOTAS INTRODUTÓRIAS PARA 
UM DEBATE NECESSÁRIO
Thalita Alves Silva Ribeiro (Universidade Federal de Pernambuco) - alvesribeiro.thalita@gmail.com
Assistente Social. Cursando o mestrado em Desenvolvimento Urbano da UFPE e membro da Comunidade 
Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e Aprendizagem (CIAPA) do MDU/UFPE. Cursando a Especialização em 
Projetos Sociais e Políticas Públicas pela Faculdade ESUDA
Priscylla de Freitas Cavalcante (Universidade Católica de Pernambuco) - priscyllacavalcantee@hotmail.com
Assistente Social. Cursando a Especialização em Gerontologia pela UNICAP o e membro da Comissão de 
Trabalho e Envelhecimento do CRESS-PE

Esta breve pesquisa tem o objetivo de compreender a produção capitalista do espaço urbano e sua relação com 
o direito à cidade, através de uma revisão bibliográfica. Para atender este objetivo partiremos da perspectiva 
marxiana e marxiana que compreende o trabalho como a categoria fundante do ser social. Abordaremos 
ainda as noções de direitos humanos e sua relação com o direito à cidade. Apontaremos as diferentes 
fases das políticas públicas e a importância do controle social a partir dos Conselhos e Conferências. Será 
apresentado também um panorama das cidades no modo de produção capitalista e como o espaço urbano 
tem se configurado como um cenário de luta de classes e conflitos sociais. Para a superação desta realidade 
de segregação social, onde os direitos de acumulação são postos à cima dos demais direitos, apresentamos 
a participação popular como mecanismo de consolidação da democracia. 

ENSINO DE ARQUITETURA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: UNIVERSIDADE DE SOROCABA E O BAIRRO 
NOVA ESPERANÇA
Laís Granado Ferreira Coelho (SASP) - laisgranado@gmail.com
Arquiteta e urbanista, formada pela Universidade de Sorocaba. Representante pelo SASP do Conselho 
Municipal de Habitação de Santos
Tiago da Guia Oliveira (Universidade de Sorocaba) - tiago.oliveira@prof.uniso.br
Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Sorocaba e arquiteto da Prefeitura de 
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Sorocaba. Mestre em Sustentabilidade e MBA em gestão de cidades.
Thaís Pompeu Cleto (Universidade de Sorocaba) - thais_pompeu_cleto@yahoo.com.br
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Sorocaba. Bolsista do projeto de extensão 
universitária cujo tema Assistência técnica pública e gratuita: Aplicação da Lei Nº 11.888/2008 para garantir 
o direito à moradia (2018).

Este artigo visa compartilhar os resultados metodológicos e empíricos de apropriação da lei de assistência 
técnica e fomentá-la para aplicação no município de Sorocaba, interior de São Paulo. A iniciativa parte de 
um projeto de extensão do curso de arquitetura e urbanismo que formou o Núcleo de Assistência Técnica 
da Universidade de Sorocaba (NATUS) e buscou unir forças através de parcerias de caráter público-
privadas. Dessa forma, houve contato direto com possíveis agentes parceiros constatando quais os limites 
e participações de cada ente no processo metodológico desenvolvido na primeira etapa do projeto. Na 
sequência realizou-se um diagnóstico pormenorizado que identificou a zona norte de Sorocaba como a região 
mais vulnerável, sendo o bairro Nova Esperança delimitado como primeiro estudo de caso. A intervenção 
no bairro tabulou a necessidade individual das famílias, sendo elaboradas fichas de avaliação técnica e 
entrevista com os moradores que foram aplicadas por alunos do curso de arquitetura com a supervisão de 
arquitetos da prefeitura e professores. A intervenção no bairro diagnosticou 170 casos prioritários e que se 
enquadram nas diretrizes da lei de assistência técnica. Com o intuito de institucionalizar o projeto elaborou-se 
um escopo de lei municipal que foi entregue para apreciação do executivo.

ENTRE A CIDADE INFORMAL E A CIDADE FORMAL: A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO 
INSTRUMENTO DE INCLUSÃO DOS INVISÍVEIS SOCIAIS NA COMUNIDADE DE RODA DE FOGO NO 
MUNICIPIO DO RECIFE
Sande Nascimento de Arruda (Universidade Federal de Pernambuco) - sandearruda.adv@gmail.com
Superintendente de Regularização Fundiária da Perpart. Advogado. Pós graduado em Direito Público. 
Mestre em Gestão Pública pela UFPE
Cátia Wanderley Lubambo (FUNDAJ)
Mestre em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutora em Sociologia 
pela Universidade Federal de Pernambuco. Pesquisadora titular da Fundação Joaquim Nabuco

Este artigo trata da regularização fundiária jurídico dominial de interesse social dentro de uma ação estatal 
com fulcro no reconhecimento de comunidades consolidadas no espaço urbano, no resgate da cidadania e 
do direito à cidade formal. O objetivo é analisar a experiência da implementação da Regularização Fundiária 
de Interesse Social em uma comunidade brasileira, através da execução do Programa Meu Imóvel Legal, 
com vistas a atender a demanda da população e concluir as políticas habitacionais da Companhia de 
Habitação Popular - Cohab/PE, bem como propor um novo ciclo para a regularização fundiária no Estado 
de Pernambuco, vislumbrando a transferência definitiva das áreas ocupadas por família de baixa renda, 
para fins de moradia. O Programa Meu Imóvel Legal constroi um novo ciclo de regularização fundiária 
através da implementação da participação social (cartografia social), das condições técnicos instituciuonais 
balizadas pelo modelo burocrático weberiano e pelo modelo de gestão pública implementado pelo Estado de 
Pernambuco, chamado “Todos Por Pernambuco”, no qual introduz um processo de planejamento estratégico 
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integrado, culminando no alinhamento das atividades de Planejamento e Orçamento com os instrumentos 
formais de planejamento (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual), além 
de rotinizar no programa público um conjunto de tarefas e procedimentos para cada uma das etapas do Ciclo 
de Gestão de Políticas Públicas (Formulação, Implementação, Monitoramento e Avaliação).

ENTRE CAMADAS E INTERVENÇÕES INTEGRAIS, A URBANIZAÇÃO DE FAVELAS A PARTIR DO PAC 
NO RECIFE PE
Demóstenes Andrade de Moraes (Universidade Federal de Campina Grande) - damoraes6@gmail.com
Doutorando no PPGAU-UFPB, Ms em Desenvolvimento Urbano (MDU/UFPE). Atualmente é Prof. no Curso 
de Arquitetura e Urbanismo da UFCG. Foi Diretor da ONG Habitat para Humanidade, educador na FASE 
PE e Diretor de Integração Urbanística na URB RECIFE.
Lívia Izabel Bezerra de Miranda (Universidade Federal de Campina Grande) - liviaibmiranda@gmail.com
Dra em Desenvolvimento Urbano e Ms. em Geografia (UFPE). Prof. nos Programas de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Regional (UEPB) e Engenharia Civil e Ambiental (UFCG) e no Curso de Arquitetura e 
Urbanismo (UFCG). Foi Educadora na FASE PE.

O presente artigo propõe discutir estratégias de intervenção em assentamentos precários, a partir do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), na cidade do Recife PE. Busca contribuir para a análise dos limites 
e potencialidades das políticas públicas em assentamentos precários para promover o acesso à cidade e à 
moradia adequada. Parte do pressuposto que o PAC reforçou a importância do componente de urbanização de 
assentamentos precários para a política habitacional. Os primeiros levantamentos sobre as características dos 
assentamentos e as intervenções realizadas, em períodos anteriores e recentes, permitem realçar avanços na 
concepção, gestão e execução dos projetos. Também evidenciam que as intervenções, embora fragmentadas, 
temporalmente descontínuas e com ciclos de longa duração, têm promovido importantes resultados na melhoria 
da qualidade dos assentamentos e de seus moradores, mesmo que nem sempre alcancem níveis adequados 
de regularização urbanística. Este estudo terá continuidade e subsidiará a pesquisa DIREITO À CIDADE E 
HABITAÇÃO: um balanço do PAC-Urbanização de favelas, uma rede nacional de pesquisadores que reúne 
11 regiões metropolitanas brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, ABC Paulista, Belo Horizonte, Curitiba, Porto 
Alegre, João Pessoa, Recife, Salvador, Fortaleza e Belém).

EXPERIÊNCIA DE METODOLOGIA E PROCESSO COLABORATIVO NO BAIRRO TATUQUARA, 
CURITIBA, PARANÁ
Marina Renosto Gennari (Universidade Federal do Paraná) - mrenostogennari@gmail.com
Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Federal do Paraná
Gislene Pereira(Universidade Federal do Paraná) - gislenepereira42@gmail.com
Arquiteta e Urbanista. Docente dos Programas de Pós-graduação em Planejamento Urbano e em Geogra-
fia/ UFPR. Pesquisadora na temática do planejamento urbano, com ênfase em políticas e instrumentos para 
financiamento do desenvolvimento urbano

Este trabalho aborda a temática do planejamento urbano, a partir do entendimento do seu papel na produção 
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e consolidação dos espaços periféricos. Pretende-se contribuir com a discussão sobre a importância de 
uma ação planejadora que incorpore tais espaços à cidade formal, baseada na atuação colaborativa e 
no fortalecimento das comunidades. O recorte espacial estudado é o bairro Tatuquara, em Curitiba, por 
apresentar características periféricas e segregadas da dinâmica da cidade. O exercício metodológico foi 
realizado em conjunto com os moradores do bairro, em colaboração com grupos de atuação local. As práticas 
se basearam na análise do território, das dinâmicas de produção do espaço e na identificação dos problemas, 
desejos e aspirações dos moradores, a partir da vivência e opiniões dos próprios usuários.

FÁBRICA TOSTER: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O PROCESSO PARTICIPATIVO NA 
RESIGNIFICAÇÃO DE VAZIOS CONSTRUÍDOS
Shanti Nitya Marengo (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) - smarengo@gmail.com
Geógrafo, professor-pesquisador da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Nicholas Beloso - nicholasbeloso@gmail.com
Arquiteto

Este artigo se propõe a refletir sobre o desenvolvimento participativo de um projeto visando o reuso de um 
vazio construído (FERNANDES, 2014), a fábrica desativada Toster localizada no bairro do Lobato, Salvador-
BA. A fábrica permaneceu desativada até 2006, quando foi ocupada pelo Movimento Sem Teto da Bahia 
(MSTB), quando cerca de 100 famílias imprimiram um novo uso ao edifício antes abandonado. Muitos 
processos imprimiram dinâmicas naquele espaço e é nesse contexto que a pesquisa Vazios Construídos se 
aproximou da ocupação com o intuito de construir coletivamente um projeto para o espaço. Para reconhecer 
e trabalhar com as necessidades dos moradores foram realizadas, ao longo de aproximadamente um 
ano, diversas oficinas que propunham atividades e metodologias comprometidas sempre por um diálogo 
horizontal. Assim, tornou-se possível levantar as expectativas de uso do edifício e reconhecer as relações 
de pertencimento existentes entre os moradores e o espaço - objeto. Entendendo a participação como um 
instrumento fundamental para construir soluções e alternativas para os espaços (BORDENAVE, 1994) um 
projeto arquitetônico para a fábrica vem sendo elaborado com intervenção ativa dos moradores, fomentando-
os a participarem da transformação do lugar onde moram e reforçando o enraizamento e permanência no 
espaço em questão.

FAVELA: CONSTRUINDO CIDADE
Claudia de Andrade Silva (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE) - claudia.arq_urb@hotmail.
com
Pesquisadora

O presente artigo tem como objetivo fundamentar a hipótese levantada no início da pesquisa, na qual 
está inserida, que favela é cidade, ou ainda, é construtora de cidade. Busca-se refletir sobre os conflitos 
e superações presentes nesse tema, especialmente no que se refere às políticas públicas e à legislação 
urbana brasileira.  Esta pesquisa fez parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, com 
o apoio do Mackpesquisa e foi realizado entre 2016 e 2017. Afirmar que favela é cidade em construção não 
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deve ser entendido como um incentivo à invasão, mas como o reconhecimento da maneira como o pobre 
conseguiu aderir a vida urbana. Tais territórios não devem ser explicados somente a partir da carência, da 
pobreza e da precariedade, pois ali existem soluções próprias e inovadoras para problemas que, muitas 
vezes, a sociedade não resolveu. Assim, buscando superar a visão estereotipada que esse tema carrega, a 
principal conclusão é o respeito aos diferentes modos do viver. Esse reconhecimento pode ser o ponto de 
partida, mas não é o ponto de chegada na luta pela igualdade de direitos na cidade.   

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS E A PRODUÇÃO NEOLIBERAL DO ESPAÇO: O TRATAMENTO DA 
QUESTÃO HABITACIONAL NAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS DA CIDADE DE SÃO 
PAULO - SP
Aline de Lima Zuim (UFSCar) - aline.lzuim@gmail.com
Arquiteta, graduada pela Universidade Estadual Paulista, campus Bauru, em 2014. Atualmente, desenvolve 
mestrado em Engenharia Urbana pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da Universida-
de Federal de São Carlos
Carolina Maria Pozzi de Castro (UFSCar) - carolmcastro@gmail.com
Arquiteta, com doutorado pela Universidade de São Paulo (2000). É professora aposentada da UFABC e 
professora credenciada ao Programa de Pós- Graduação em Engenharia Urbana da UFSCar

Por meio de capitais públicos e privados, o instrumento urbanístico Operação Urbana Consorciada busca 
implantar um conjunto de intervenções em determinada área da cidade, visando transformações urbanísticas 
estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental dessa região. No Brasil, esse instrumento foi 
regulamentado em 2001 pelo Estatuto da Cidade e a cidade de São Paulo foi pioneira em sua utilização. Esse 
trabalho teve como objetivo analisar o tratamento dado à questão habitacional dentro das três Operações 
Urbanas Consorciadas em andamento na cidade de São Paulo (Água Branca, Faria Lima e Água Espraiada), 
uma vez que têm sido identificados processos de substituição de população moradora, particularmente 
de baixa renda, caracterizando sua expulsão. Por meio de criteriosa pesquisa bibliográfica, documental 
e empírica foi possível observar contradições na aplicação do referido instrumento no município, pois o 
apelo social contido no discurso das Operações Urbanas Consorciadas não se reflete no projeto urbano 
colocado em prática. Nos casos estudados, fica evidente o poder que o capital privado exerce na condução 
do desenvolvimento urbano, aprofundando e agravando ainda mais os problemas relacionados à segregação 
socioespacial existentes na maior cidade brasileira.  

INTERVENÇÕES NAS FAVELAS CARIOCAS EM TEMPOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Ricarda Lucilia Domingues Tavares (Universidade Federal Fluminense) - ricardalucilia@yahoo.com.br
Arquiteta e Urbanista (EAU-UFF), com Mestrado em Geografia (POSGEO-UFF) e Doutorado em Arquitetura 
e Urbanismo (PPGAU-UFF). Professora da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF.
Na cidade do Rio de Janeiro, experiências consideráveis envolvendo a urbanização de favelas já haviam 
acontecido entre as décadas de 1960 e 1980. Porém, somente com a redemocratização política do País, a 
partir de 1985, que foi possível o desenvolvimento de propostas mais sistemáticas e efetivas com essa fina-
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lidade. A Constituição Federal de 1988 apresentou instrumentos que poderiam não somente ter interferido 
de maneira incisiva na realidade urbana brasileira como também decretado o fim das remoções de favelas, 
ao menos como política pública. O objetivo deste artigo é fazer uma abordagem, de caráter retrospectivo 
e crítico, sobre o tratamento dado oficialmente às favelas cariocas a partir da década de 1990, simultane-
amente ao desenvolvimento do chamado “planejamento estratégico”, com ênfase no período entre 2007 e 
2016, durante o qual houve um número alarmante de remoções, comparáveis às ocorridas em contextos 
históricos anteriores, pouco ou nada democráticos.

JARDIM PIRATININGA, SÃO PAULO: URBANIZAÇÃO POSSÍVEL
Denise Antonucci (Universidade Presbiteriana Mackenzie) - antonucci.denise@gmail.com
Profª Dra. Pesquisadora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Macken-
zie
Leonardo Gobbi - leonardo.gobbi.ferreira@gmail.com
Graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie

O presente artigo aborda o processo de elaboração do plano de bairro para a favela do Jardim do Piratininga 
no distrito do Cangaíba na cidade de São Paulo. Busca-se analisar e experimentar metodologias e 
ferramentas que auxiliem na execução do plano, tendo a participação dos moradores da favela por meio de 
associação local como fio norteador de todo o processo. O artigo é baseado na pesquisa de grupo acadêmico 
que desenvolve há três anos os estudos com auxílio da associação do bairro, colaboradores externos e 
da Prefeitura de São Paulo, as estratégias e as etapas necessárias para oficialização do plano como lei, 
algo ainda inédito no campo do urbanismo brasileiro. Constatamos não só desafios que a área possui, mas 
as questões de políticas públicas e da gestão municipal que representam complexidades na consolidação 
do instrumento do plano de bairro como transformador da realidade das ocupações precárias das cidades 
brasileiras. 

LIMITAÇÕES E SUPERAÇÕES: O CASO DA COMUNIDADE DA RUA MONSENHOR RUBENS 
MESQUITA, BAIRRO DO TORORÓ, SALVADOR, BAHIA
Paula Adelaide Mattos Santos Moreira (UFBA) - paulagemeos@uol.com.br
Doutora em Arquitetura e Urbanismo, Mestre em Geografia, Bacharel em Arquitetura e Urbanismo e Licen-
ciada em Desenho e Plástica
Antonio Marcos Lima de Oliveira (UFBA) - amarcoslo@gmail.com
Mestre d Bacharel dm Arquitetura d Urbanismo
Tiago Brasileiro (UFBA) - tiagobrasileiro@hotmail.com
Bacharel dm Arquitetura e Urbanismo

O presente artigo traz uma reflexão em torno das limitações e superações da comunidade da rua Monsenhor 
Rubens Mesquita, localizada no bairro do Tororó, Salvador/BA, no espaço temporal de 14 anos. Este período 
tem como marco inicial a ocupação de várias famílias na área e, é delimitado pela atualidade, momento em que 
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a Prefeitura Municipal de Salvador vem movendo um processo jurídico de reintegração de posse, envolvendo 
47 famílias, fato que ameaça a permanência da comunidade no local. Trabalha-se com o pressuposto que 
as limitações estão inseridas no contexto dos embates na cidade real de Salvador, ou seja, à produção do 
espaço informal. Em relação à superação, trabalha-se na perspectiva da luta pela moradia no contexto da 
autonomia da ação do grupo, inserido num processo de ação e reação, reagindo-se proporcionalmente às 
limitações que para ele são colocadas.

MAPEAMENTO COLABORATIVO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM REGIÕES 
METROPOLITANAS PAULISTAS
Maria Claudia Pereira de Souza (CDHU) - msouza@cdhu.sp.gov.br
Arquiteta e Urbanista pela FAU-USP, Mestre em Administração e Planejamento Urbano pela Fundação 
Getúlio Vargas, Superintendente de Planejamento Habitacional da CDHU - Cia. de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano do estado de São Paulo
Monica Therezinha Bartié Rossi (CDHU) - mrossi@cdhu.sp.gov.br
Arquiteta e Urbanista pela Fac. de Belas Artes de SP e FAUS. Doutora pela FAUUSP. Gerente de Planeja-
mento Estratégico e Programas da CDHU.  Coordenadora de pós-graduação de Construção Sustentável do 
SENAC e professora – gerente de cidades da FAAP e FIAUSP
Mariana de Sylos Rudge (CDHU) - mrudge@cdhu.sp.gov.br
Socióloga pela FFLCH-USP e Gerente de Pesquisa Habitacional da CDHU Cia. de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano do Estado de São Paulo

O artigo apresenta e discute as experiências em curso nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e da 
Baixada Santista, que vêm buscando enfrentar o desafio de identificação, quantificação, qualificação e 
mapeamento de assentamentos precários, em plataforma georreferenciada, de forma compartilhada, com 
a participação da Secretaria da Habitação e CDHU, dos municípios metropolitanos, e apoio dos Conselhos 
e Agências Regionais. Para tanto, retoma as diretrizes do Plano Estadual de Habitação de São Paulo 2011-
2023, recupera a discussão das necessidades habitacionais e de sua conceituação e limitações diante da 
problemática dos assentamentos precários e descreve a metodologia de alinhamento e sistematização de 
conceitos e procedimentos que serviram de base à construção do atual processo de trabalho colaborativo. 
Apresenta, ao final, lições aprendidas e perspectivas para a discussão do alcance e das questões a serem 
enfrentadas para aprimoramento da ação pública nos territórios metropolitanos. Ao registrar e divulgar as 
experiências – ainda em curso – busca ampliar os repertórios de ação e contribuir ao avanço de uma agenda 
pública permanente no campo dos assentamentos precários.  

MELHORIAS HABITACIONAIS, O NOVO CAMPO MINADO? ALTERNATIVAS AO VOLUNTARISMO 
MILITANTE
FREDERICO LAGO BURNETT (UEMA) - fredlburnett@gmail.com
Arquiteto, Mestre em Desenvolvimento Urbano UFPE, Doutor em Políticas Públicas UFMA, Professor Curso 
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual do Maranhão
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Os programas de melhorias habitacionais se consolidaram nos últimos anos e são hoje consenso nas práticas 
alternativas da arquitetura engajada em bairros precários. Entretanto, apesar da extensa lista de experiências 
realizadas, o saldo é pouco representativo no que se refere a novas formas de organização e expressão 
social dos moradores que, como partícipes de uma relação assimétrica, permanecem invisíveis e mudos 
perante a sociedade. A moradia, como objeto de intervenção, ao privilegiar o mundo familiar e os valores 
individualistas, contribui decisivamente para isso, pois um traço comum dos programas é a difícil, ou mesmo 
inexistente, relação entre o conjunto dos contemplados e o espaço coletivo que compartilham. Refletindo 
sobre tais questões, este artigo defende a necessidade de romper com as limitações socioespaciais impostas 
pelos atuais programas que, apoiados pelo Estado e por Organizações Não Governamentais, atendem 
demandas fragmentadas, visando interesses que não servem à organização e às lutas populares. Como 
alternativa, o texto propõe inverter a lógica das atuações, retomando a centralidade do espaço coletivo, 
denominador comum dos interesses do território, capaz de mobilizar moradores e assegurar processos de 
gestão compartilhada que consolidem associativismos democráticos. 

MERCADO IMOBILIÁRIO EM FAVELAS: UM ESTUDO SOBRE AS FORMAS DE RENDA
Ivan Zanatta Kawahara (IPPUR-UFRJ) - iv.zanatta@gmail.com
Arquiteto urbanista, mestre em planejamento urbano e regional e pós-graduando em sociologia urbana

O presente trabalho busca relacionar a teoria marxista da renda com os determinantes da produção das 
favelas e a dinâmica imobiliária nesses espaços. Dividimos a exposição em três partes, estruturação urbana 
e a formação das favelas, renda fundiária na favela e promotores imobiliários e a produção dos prédios de 
quitinete. Na primeira parte buscamos entender a produção e reprodução das favelas não como consequência 
de um fato historicamente determinado, mas como resultado de tendências permanentes no capitalismo. 
Sendo assim, debatemos a parte dessas determinações que se fundamenta na luta entre as classes dos 
proprietários fundiários, capitalistas e trabalhadores, tendo a renda fundiária como o principal foco. Na 
segunda parte, buscamos debater como as formas de renda se desenvolvem nas favelas. Na terceira parte, 
relacionamos a quitinete, como uma tendência da produção imobiliária nas favelas pesquisadas com as 
formas de rendas identificadas na segunda parte. Este artigo faz parte de um estudo maior, onde buscamos 
contribuir para maior entendimento da complexidade da produção do espaço na favela e do mercado 
imobiliário desenvolvido nesses territórios.

NEM TUDO QUE RELUZ É OURO:UMA REFLEXÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E UM 
MELHOR HABITAT
José Roberto de Oliveira (Universidade Estácio de Sá) - oliveira.jose@estacio.br
Professor da Universidade Estácio de Sá e Doutorando pelo PPGAU-UFF
Gerônimo Emílio Almeida Leitão(UFF) - geronimo_leitao@uol.com.br
Professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo - UFF

As questões envolvendo renda estarão sempre no foco das atenções quando falamos sobre melhoria nas 
condições de vida bem como o papel que ela assume frente as dificuldades em políticas que distribuam melhor 
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a riqueza produzida pelo País. Contudo, neste artigo, lançaremos questões sobre a importância do papel da 
renda, quando analisado de forma isolada e descontextualizada, bem como uma breve análise sobre o papel 
desenvolvido pelas ditas Classes e o surgimento de uma “Nova Classe Média e o seu rebatimento nas 
Políticas Públicas Sociais atuais. O novo desenho da pirâmide social brasileira que ganha novos contornos 
a partir deste deslocamento de estratos localizados mais abaixo, para melhores posições sociais seria capaz 
de oferecer uma melhora nas condições de habitabilidade nos assentamentos informais das nossas cidades? 
O presente artigo tem por objetivo analisar em que medida o incremento da renda familiar observado no País 
entre os anos de 2004 à 2014, além de possibilitar o consumo de bens duráveis e não duráveis seria também 
capaz de contribuir para uma melhora na qualidade das moradias que é autoproduzida nos assentamentos 
informais.

O “URBANISMO DE MINORIAS” NO COMPLEXO DO ALEMÃO
Carlos Henrique Magalhães de Lima (UnB) - carloshenrique@unb.br
Arquiteto e Urbanista, Doutor em Urbanismo pelo Programa de Pós-graduação em Urbanismo (PROURB), 
Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU-UnB)
Marcela Marques Abla (UFRJ) - marcelamabla@gmail.com
Arquiteta e Urbanista, Doutora em Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ - 
PROURB

O objetivo deste trabalho é fazer breve análise, em escala intraurbana, das inter-relações entre as inter-
venções urbanas e dinâmica imobiliária no conjunto de favelas do Alemão, entre 2011 e 2013. A refe-rida 
região passou por processo de transformação que, a despeito do campo discursivo que a movi-mentou, não 
logrou efetuar seus benefícios no território; pelo contrário, acirrou situações de desigual-dade espacial no 
que diz respeito, ao menos, na qualidade dos espaços públicos e equipamentos urba-nos. Propõe-se que, 
no nível programático e projetual tenha-se buscado uma maior articulação metro-politana para a região, 
há limitações a serem superadas, majoritariamente relacionadas aos princípios que norteiam a prática 
urbanística em contextos como estes. O termo “urbanismo de minorias” (BAR-REIRA, 2013) será empregado 
para condensar o conjunto articulado de práticas que incidiram no ter-ritório em questão. Espera-se levantar 
questionamentos e indagações sobre a dimensão social e urba-nística destas propostas, situando pontos 
críticos que envolvem particularidades e aspectos contextuais.   

O AUXÍLIO ALUGUEL EM SÃO PAULO: UMA ANÁLISE A PARTIR DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Tales Fontana Siqueira Cunha (Universidade de São Paulo) - tales.cunha14@gmail.com
Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo. Mestrando em Arquitetura e Urbanismo pela Univer-
sidade de São Paulo.

O Auxílio Aluguel destina-se ao atendimento das famílias removidas em decorrência de intervenções públicas. 
O caderno para discussão pública do Plano Municipal de Habitação, elaborado pela Secretária Municipal de 
Habitação da Prefeitura de São Paulo em 2016, faz o diagnóstico de que os gastos destinados a atendimentos 
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com Auxílio Aluguel cresceram de maneira extraordinária a partir de 2009. Partindo deste diagnóstico, o artigo se 
propõe a identificar a relação entre o crescimento dos gastos com o Auxílio Aluguel e as intervenções realizadas 
ao longo da implementação do Programa de Urbanização de Favelas da Prefeitura Municipal de São Paulo a 
partir de 2005 – dando particular atenção ao caso da urbanização da favela de Paraisópolis, segunda maior do 
município e cujo Plano de Urbanização teve maior destaque e visibilidade. Analisa-se a relação do cadastramento 
dos moradores na Política com as remoções decorrentes da implementação do Plano de Urbanização e com 
negociações informais e disputas políticas envolvendo o benefício.

O PAC FAVELAS NO MORRO DO PREVENTÓRIO, NITERÓI – UM ESTUDO DE CASO NO CONTEXTO 
DA ATUAÇÃO DO PAC- UAP NA METRÓPOLE CARIOCA.
NUNO ANDRE VASCONCELOS FIGUEIREDO PATRICIO (IPPUR / UFRJ) - nunoandrepatricio@gmail.com

A política habitacional no Brasil conheceu profundas transformações desde a chegada do Partido dos 
Trabalhadores (PT) ao poder em 2003, no entanto, só a partir de 2007 aumentam os investimentos públicos 
com o lançamento de dois programas: O Programa de Aceleração de Crescimento - Urbanização de 
Assentamento Precários (PAC-UAP) em 2007 e o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) em 2009. 
Este artigo procura aprofundar a atuação do PAC-UAP apresentando o resultado preliminar da análise da 
atuação do PAC, no Morro do Preventório em Niterói. O texto procura contextualizar o estudo de caso, no 
âmbito da pesquisa em andamento inserida em um projeto de âmbito nacional que está sendo desenvolvido 
através da Rede de Observatórios das Metrópoles. Apresentam-se os agentes e arranjos da intervenção e 
faz-se uma breve caracterização do projeto. Por fim, comparamos os resultados com o balanço preliminar 
da atuação do PAC na Região Metropolitana procurando demonstrar os motivos de considerarmos o seu 
destaque pela positiva face às demais intervenções. 

O PAC NO MUNICÍPIO DE COLOMBO-PR: O PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO JARDIM MARAMBAIA
FLAVIA IANKOWSKI CLARO PEREIRA (UNICURITIBA) - flaviaiclaro@gmail.com
Docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo - UNICURITIBA, mestranda do Programa de Pós-Graduação 
em Planejamento Urbano - UFPR, integrante do Núcleo Curitiba do Observatório das Metrópoles

O Município de Colombo faz parte da metrópole de Curitiba e desde a década de 1970 participa ativamente 
da dinâmica de periferização da moradia popular desta aglomeração urbana, que produziu espaços informais 
em grande parte localizados em áreas de fragilidade ambiental e com carência de infraestrutura. O histórico 
da política habitacional no Município sempre priorizou a resolução quantitativa do déficit habitacional gerado 
pela sua condição metropolitana, através de remoções de favelas. O PAC-UAP representou uma mudança 
nesse cenário, uma vez que permitiu investimento público nos assentamentos precários, incorporando a 
urbanização das áreas e priorizando o remanejamento. Esse artigo dedica-se a estudar o projeto de 
urbanização realizado no Jardim Marambaia, financiado pelo PAC – UAP, com o objetivo de verificar em que 
medida ele representou uma mudança na forma como vinham sendo implementadas as intervenções em 
favelas no município e em que aspectos ele reforça ou avança em relação às práticas que o antecederam.
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O PARADOXO DO DESENVOLVIMENTISMO: UMA ANÁLISE DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE HABITAR 
DA COMUNIDADE DO PIQUIÁ DE BAIXO, AÇAILÂNDIA – MA
Marcos Andrei Freire Dias (UEMA) - m.bros@outlook.com
Arquiteto e Urbanista. Pós-graduando em Assessoria Técnica de Habitação Urbana e Rural - UEMA

O processo de desenvolvimento da Amazônia brasileira foi bem articulada para contornar a pós-crise 
nacional da era Vargas, com o projeto de implantar plataformas de minero-siderúrgicas, e influenciar os fluxos 
migratórios para a região. No município de Açailândia o processo de desenvolvimento não foi diferente, já que 
faz parte da área da Amazônia Oriental brasileira com a introdução de mineradoras delegadas pela empresa 
Vale. Entretanto, o desenvolvimento na região veio conjuntamente com vários problemas relacionados a 
violação dos direitos de saúde e moradia, dentre outros para o assentamento. O presente artigo informa o 
paradoxo do desenvolvimentismo localizado na comunidade de Piquiá de Baixo, onde o crescimento do PIB 
elevou o município, mas este tal crescimento econômico não traz benefício nenhum a comunidade, e sim, 
uma série de problemas causando danos à mesma. Também, mostra a luta da comunidade por um novo lar, 
longe das lesões causadas pelas siderúrgicas, os processos desde a inserção das empresas na região e as 
superações de cada etapa vencida através da resistência dos moradores junto com o apoio de movimentos 
sociais e entidades envolvidos no caso.

O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO NO CONTEXTO DAS URBANIZAÇÕES DE 
FAVELA EM SÃO PAULO
Ana Gabriela Akaishi (FAU-USP) - ana.akaishi@gmail.com
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo na FAU-USP
Camila Saraiva (UFRJ) - lacamisaraiva@gmail.com
Doutoranda no IPPUR-UFRJ
Luciana Coube Cardoso (Sciences Po Paris) - luciana.cardoso@sciencespo.fr
Mestranda
Patricia Cezario Silva (UFABC) - patriciacezario.br@gmail.com
Professora Adjunta na Universidade Federal do ABC

O presente artigo apresenta a análise das ações de urbanização em quarenta favelas localizadas no município 
de São Paulo que tiveram aporte de recursos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento, nas 
modalidades Urbanização de Assentamentos Precários e Saneamento Integrado, desde 2007. Esta análise 
se insere no histórico das ações de urbanização de favelas implementada pela Prefeitura Municipal desde a 
década de 1950. Mais do que uma análise de como foram gastos os recursos do PAC, interessa-nos analisar 
o impacto destes recursos para as intervenções em favela em São Paulo que já vinham ocorrendo antes do 
repasse destes recursos federais.
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O SERVILUZ QUE TEMOS, O SERVILUZ QUE QUEREMOS... O SERVILUZ QUE QUEREM VENDER
Valéria Pinheiro (UFC) - pacienciarevolucionaria@gmail.com
Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2003), especialização em gestão de 
projetos sociais pela UNIFOR (2006) e Mestrado em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ 
(2014) - Conceito Capes 6. 
Breno Santiago Holanda (UFC) - brenosholanda@gmail.com
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (2018). Tem experi-
ência na área de Planejamento Urbano e Regional, com ênfase em Técnicas de Planejamento e Projeto 
Urbanos e Regionais.

Pensar uma cidade é tarefa difícil e deve ser realizada por toda a população, norteada pelo interesse público, 
bem como as mudanças nos territórios e decisões mais estruturais devem, necessariamente, ser realizadas 
por diversos segmentos, conforme o princípio da gestão democrática da cidade. O presente artigo, derivado 
de pesquisa-ação do Laboratório de Estudos da Habitação da Universidade Federal do Ceará (LEHAB/
UFC), tem por objetivo explicitar as exorbitantes diferenças existentes entre as necessidades e desejos da 
população da comunidade do Serviluz com o que efetivamente é planejado e executado pelo Poder Público, 
através de projetos que visibilizam um modelo de cidade capitaneado por interesses privados.

OCUPAÇÃO EM BUSCA DE UM SONHO:PARTICIPAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA LUTA POR 
MORADIA, NA CIDADE DE  SÃO CARLOS-SP
Soyani Tardiolli de Figueiredo (Instituto de Arquitetura e Urbanismo-USP) - soyani_tardiolli@usp.br
Cursando o quinto ano do curso de Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo.Pesquisadora no grupo de pesquisa CNPq - YBY - Grupo de Estudos Fundiá-
rios, Políticas Urbanas, Produção do Espaço
Tomás Moreira (Instituto de Arquitetura e Urbanismo-USP) - tomas_moreira@sc.usp.br
Professor Doutor no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - IAU-USP, São 
Carlos - Brasil. Líder do Grupo de Pesquisa CNPq - YBY - Grupo de Estudos Fundiários, Políticas Urbanas, 
Produção do Espaço e da Paisagem.

O presente artigo trata da atuação dos movimentos sociais de luta por moradia no interior do estado de 
São Paulo e tem como objetivo apresentar a forma como os movimentos se articulam nas suas diferentes 
escalas e a suas influências no processo de produção habitacional. Como objeto empírico a pesquisa relata 
a experiência com a Ocupação em Busca de um Sonho, que está situada na cidade de São Carlos, no 
interior do estado de São Paulo, e está vinculada à um dos principais movimentos de luta por moradia 
no país. Para o desenvolvimento do trabalho foi realizada a contextualização, inicialmente, da participação 
dos Movimentos Sociais no processo de luta por moradia no Brasil, desde o seu surgimento até os 
acontecimentos mais recentes que retomaram a discussão acerca do direito à moradia como um direito 
inconstitucional. Posteriormente foram realizadas visitas de campo com o objetivo de compreender a forma 
como os movimentos estabelecem uma rede de atuação.Ao final, é apresentado as cartografias e leituras que 
justificam a escolha da área onde se insere o estudo de caso.
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OCUPAÇÃO VILA SOMA: CONTRA-RACIONALIDADES DE UM LUGAR POTENTE E SOCIALMENTE 
CONSTRUÍDO
Isadora Garcia Albuquerque Leitão (FEC - UNICAMP) - isadoragal@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo
Gisela Cunha Viana Leonelli (FEC - UNICAMP) - gisela@fec.unicamp.br
Docente de Graduação e Pós Graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade

Os casos de resistência e violação ao direito à moradia é prática constante nas cidades brasileiras, mesmo 
após a Reforma Urbana, à aprovação do Estatuto da Cidade e todos os avanços arduamente conseguidos 
em direção à regularização dos assentamentos informais. Em Sumaré, interior do estado de São Paulo, a 
ocupação Vila Soma iniciada em 2012 é um caso emblemático de luta para a implementação do direito à 
moradia. Tendo como premissa a necessidade de entendimento dos processos de ocupação por moradia como 
passo  fundamental de seu reconhecimento, este artigo tem como objetivo sistematizar e visibilizar a Ocupação 
Vila Soma, a partir da leitura de suas contra-racionalidades. Teoricamente, o trabalho discute brevemente o 
contexto da luta pela moradia no Brasil e se apoia em aspectos da leitura social e material do território como 
estratégia de reconhecimento de lugar construído pela luta diária e constante pelo direito à cidade.

ONDE MORAR NO CENTRO DE SÃO PAULO?
Celso Aparecido Sampaio (Universidade Presbiteriana Mackenzie) - celso.sampaio@mackenzie.br
Arquiteto e Urbanista pela Universidade Mackenzie (1988) e Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela USP 
de São Carlos (2000), é doutorando pela FAU Mackenzie, tem 23 anos de experiência docente e atua como 
Professor de Projeto, na FAU Mackenzie.

Este artigo busca analisar a partir das políticas voltadas a reforma e reabilitação de edifícios no Centro da 
Cidade de São Paulo, a produção de habitação de interesse social voltada a população mais vulnerável 
da cidade no período entre a proposição do Plano Diretor do Município de São Paulo 1985/2000 que já 
incentivava a reciclagem de edifícios e a produção habitacional e a aprovação legal para a criação da 
Operação Urbana Centro, em 06 de junho de 1997, através da Lei 12.349/97 que criava incentivos a esta 
produção e a reciclagem de edifícios até os dias atuais onde os poderes municipal, estadual e federal já 
apresentam números de uma produção ainda tímida em relação a demanda existente e o crescimento 
populacional da cidade e da sua região central, no período de trinta e três anos, entre 1985 e 2018.

OS DIAGNÓSTICOS SOCIAIS PRÉVIOS E PARTICIPATIVOS NA URBANIZAÇÃO DE 
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: UMA PRÁTICA POSSÍVEL.
Maria Gabriela Bessa (IPPUR/UFRJ) - mgabibessa@gmail.com
Socióloga, Mestranda pelo IPPUR/UFRJ, com experiência em HIS, trabalhei na coordenação do trabalho 
social do PAC Favelas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente atuo como gestora pública 
municipal.
Ruth Jurberg (Prefeitura de São João de Meriti) - ruthjurberg@gmail.com
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Mestre pelo PROURB-UFRJ, com experiência na área de políticas habitacionais. Foi Coordenadora do 
PAC Social e Projetos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente é Secretária de Recursos, 
Habitação e Urbanismo em São João de Meriti.

Na recente trajetória traçada pelo Trabalho Social (TS), no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento, 
ao longo da última década já é possível qualificar sua história e ponderar sobre os erros e acertos, limites 
e avanços, a fim de que seja possível o aperfeiçoamento constante da política através da prática reflexiva. 
Considerando a importância do papel estratégico do TS para o sucesso das intervenções em urbanização de 
assentamentos precários, o presente artigo tem como objeto descrever práticas no âmbito dos Diagnósticos 
Sociais Prévios e Participativos realizados pela equipe do Trabalho Social em projetos de urbanização de 
assentamentos precários no Rio de Janeiro, de modo que possam inspirar processos de planejamento 
participativo nos estados e municípios, que rompam com os mecanismos burocráticos e tradicionais e que 
não permitiram, na maioria das vezes, a participação social sob a prerrogativa de que não havia tempo hábil, 
fazendo com que os projetos fossem elaborados somente a partir dos “gabinetes” com perspectivas de 
planos puramente tecnocráticos.

OS ENTRAVES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL E AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DE 
ASSISTENTES SOCIAIS
Aline Rocha (UFF) - alinerocha.su@gmail.com
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo na UFF, Mestra em Serviço Social pela UFRJ (2017) e Bacharela 
em Serviço Social pela (UFRJ,2004) com formação em Educação Popular pela PR5-UFRJ.

Na contramão das políticas habitacionais atualmente hegemônicas nas cidades brasileiras, que priorizam 
a produção e oferta massiva de novas unidades, a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social 
emerge, sob a forma de Lei 11.888/2008, como uma estratégia capaz de contribuir para a garantia do acesso 
ao direito à Moradia Adequada pelas famílias mais vulneráveis. Por sua vez, a compreensão das dificuldades 
reais para sua implementação indica a necessidade de uma atuação mais articulada às demais políticas 
públicas, sugerindo, entre outros, que a multidisciplinaridade contemplada pela participação de assistentes 
sociais pode ser relevante para superação de entraves, tais como a dificuldade apresentada por muitos 
arquitetos e engenheiros, devido à formação acadêmica, em compreender criticamente o conjunto das 
expressões da questão social contidas nos assentamentos informais. A fim de ilustrar a viabilidade desta 
atuação multidisciplinar, este artigo pretende apresentar minha experiência no projeto Arquiteto de Família, 
desenvolvido no morro Vital Brazil, cidade de Niterói/Rio de Janeiro, que prestou Assistência Técnica à 170 
famílias no período compreendido entre 2009 até 2015.   

PARTICIPAÇÃO NAS FAVELAS CARIOCAS CONTEMPORÂNEAS: UMA REFLEXÃO À LUZ DOS 
CONCEITOS DE EMANCIPAÇÃO E DELIBERAÇÃO
Thaisa Comelli (UFRJ) - thaisa.comelli@gmail.com
Doutoranda em urbanismo no Programa de pós graduação em urbanismo (PROURB/UFRJ)
Rachel Coutinho M. da Silva (UFRJ) - rachelcc@acd.ufrj.br
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Professora titular na FAU/UFRJ, Docente permanente do programa de pós graduação em urbanismo 
(PROURB/UFRJ)

Este artigo propõe uma reflexão abrangente acerca dos entraves e futuros possíveis para o diálogo e a 
participação em programas de urbanização de favelas, utilizando como base os conceitos de emancipação e 
deliberação, presentes na teoria crítica e nas teorias de democracia radical. Traçaremos um breve panorama 
da participação no contexto da democracia brasileira e de dois emblemáticos programas de urbanização de 
favelas: o Favela Bairro e o PAC. Constatamos principalmente que no escopo destes programas produziu-se 
uma espacialização da participação na forma dos POUSOs e dos Canteiros Sociais, o que contribuiu para 
a expansão do diálogo entre Estado e sociedade civil nestes assentamentos historicamente segregados e 
marginalizados. Entretanto, a participação empregada nestes programas produziu opacidades e modelos 
pouco deliberativos, que não contribuíram para a emancipação das comunidades contempladas. De fato, 
tais programas, desde sua concepção, já fazem parte de um projeto falho de democracia moderna, o qual 
encontra-se em sua crise final. Entretanto, para além da crise e dos retrocessos recentes, buscamos nas 
experiências passadas as fagulhas da emancipação, utilizando a utopia como um abre alas para esboçar 
novas alternativas teóricas e empíricas.

PLANO POPULAR DA VILA AUTÓDROMO: UMA RESPOSTA AO URBANISMO AUTORITÁRIO
Karyne Cristine Maranhão de Matos (Programa de Pós-Graduação em Urbanismo) - karyne.matos@gmail.
com
Arquiteta e Urbanista graduada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ. Mestre em 
Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Urbanismo - PROURB/UFRJ.

A violação do direto à moradia em benefício dos setores hegemônicos da economia revela que a especulação 
imobiliária, aliada de muitas representações políticas, tem protagonizado os principais conflitos entre a 
implantação de grandes projetos urbanos e suas respectivas desapropriações e remoções. No caso da cidade 
do Rio de Janeiro, um dos principais embates se deu a partir da construção do Parque Olímpico, no bairro 
da Barra da Tijuca, que foi palco principal das competições no decorrer dos Jogos Olímpicos Rio-2016, e as 
remoções na Vila Autódromo, vizinha ao empreendimento. O Rio de Janeiro passou por uma série de obras 
e reformas com a justificativa da preparação da cidade para os grandes eventos internacionais, contudo as 
intervenções são sempre favoráveis ao potencial imobiliário e turístico de uma localidade específica. Sendo 
assim, o processo de remoção da população de baixa renda da Vila Autódromo e, também, de outras favelas 
da cidade, que se consolidou ignorando a legislação vigente sobre a temática, feriu o direito constitucional à 
cidade e à moradia digna e bem localizada.

POLÍTICAS PÚBLICAS E FAVELAS: O QUE MUDOU NAS FAVELAS BRASILEIRAS DURANTE O 
GOVERNO LULA (2003-2010)?
Camila Carvalho (UFF) - lsc.camila@gmail.com
Arquiteta e Urbanista, mestra em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ. Atualmente é douto-
randa em Arquitetura e Urbanismo pela UFF e professora universitária na Faculdade Redentor.
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Durante o governo do presidente Lula (2003-2010) houve um aumento considerável nos recursos destinados 
ao combate à pobreza no Brasil. Políticas públicas foram criadas para minimizar o déficit habitacional; prover 
infraestrutura básica; melhorar a saúde e educação e combater a fome. A literatura recente sobre a ‘Era 
Lula’ tem se concentrado em análises econômicas e territoriais sobre estas políticas. No entanto, há uma 
lacuna referente aos trabalhos que se propõem avaliar as mudanças ocorridas neste período nas áreas mais 
pobres das cidades - as periferias e favelas. O objetivo deste trabalho é analisar as mudanças nas condições 
socioeconômicas e de infraestrutura nas favelas na primeira década do século XXI, no contexto do governo 
Lula. Utilizando dados do Censo, agregados ao nível do setor censitário relativos a 2000 e 2010, comparamos 
a situação de favelas localizadas em cinco regiões metropolitanas - Belém, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo 
e Salvador - que juntas somam quase 60% da população favelada do país. Os resultados demonstram que 
houve uma melhora significativa na situação socioeconômica e de infraestrutura urbana – corroborando a 
hipótese de que as favelas podem ter se beneficiado das políticas implementadas pelo governo federal.

POR UMA AGENDA PÚBLICA PERMANENTE NO CAMPO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Gabrielle Astier de Villatte Wheatley Okretic (PUCCampinas) - gabrielle.astier@gmail.com
Doutoranda em urbanismo
Simone Bandeira de Souza (PUCCampinas) - simone.bandeira.souza@gmail.com
Mestranda em arquitetura e urbanismo

Dada a incapacidade do setor privado construir habitação social com qualidade e inserção urbana que não 
onere tanto o Estado quanto os futuros moradores, propomos a criação de uma agenda pública permanente 
que defenda o direito de famílias decidirem o seu destino, ainda que implique em sua permanência no bairro. 
Em casos de necessidade de reassentamento, que seja de forma humanizada, com consentimento e com um 
trabalho social anterior à mudança, e que sejam transferidas para localidade próxima. Defendemos ainda que 
se estabeleça essa agenda, sobretudo no tocante às intervenções para melhoramento dos assentamentos 
precários com toda infraestrutura urbana, uma moradia adequada e uma vida verdadeiramente digna. Alguns 
programas trouxeram alguns avanços nesse sentido, mas infelizmente não se consolidou uma agenda 
permanente de intervenções no campo dos assentamentos precários, nota-se ainda a substituição de um 
dos últimos (PAC) pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Há muito que refletir sobre o modelo de cidade 
que estamos criando, incentivando setores privados a construir, retirando quaisquer riscos financeiros, e 
criando uma realidade anômala. Através de pesquisa empírica e reflexões teóricas pretendemos construir 
uma agenda pública permanente no campo dos assentamentos precários, utilizando como estudo de caso o 
Jardim Florence, assentamento em Campinas que sofreu remoção e o Residencial Sírius, que recebeu parte 
dessa população.

PRÁCTICAS ARQUITECTÓNICAS RESILIENTES E INCREMENTAL HOUSING EM ASSENTAMENTOS 
INFORMAIS - O PAPEL DE ONGS NO BRASIL.
Afonso Nuno Martins (Universidade de Lisboa) - afonsonunohenriquemartins@gmail.com
Pesquisador Livre Docência
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Aline Rocha de Souza (Instituto Vital Brazil) - alinerocha.su@gmail.com
Assistente Social

Protagonizando uma via alternativa aos programas de realojamento massivo e à auto-construção do 
tipo incremental housing, algumas organizações não governamentais vocacionadas para o tema da 
reabilitação urbana, têm priorizado o trabalho com as comunidades em assentamentos informais, em 
processos conduzidos por equipas multidisciplinares. Para ilustrar estas abordagens e questionar o papel 
desempenhado pelas ONGs seleccionaram-se dois estudos de caso. Em São Paulo (SP), com início 
em 2005, a ONG local RedeInteracção, assessorou o realojamento de 584 famílias que moravam em 
uma das muitas favelas de Osasco, uma cidade satélite de SP. No Rio de Janeiro, desde 2009, a ONG 
Soluções Urbanas vem atendendo cerca de 400 famílias oferecendo assistência técnica para melhoria 
habitacionais através do projeto Arquitecto de Família, o qual sublinha a promoção da saúde, e a redução 
do risco de desastres. Os métodos adoptados baseiam-se em trabalho de campo, levantamentos, 
entrevistas e inquéritos às famílias. A partir de uma análise comparativa, evidencia-se as ferramentas de 
inovação social, tais como auto-recenseamento, fortalecimento comunitário, aprendizagem experiencial, 
questões de gênero, medidas de redução de risco de desastres, co-design e mapeamento, utilizadas por 
ONGs de actuação ao nível local, no sentido de melhorar os áreas informais e construir a resiliência das 
comunidades.

PRECARIEDADE HABITACIONAL EM UMA CIDADE RIBEIRINHA NA AMAZÔNIA BRASILEIRA
Giselle de Lourdes Bangoim Sakatauskas (Universidade Federal do ABC) - gibangoim.gisa@gmail.com
Assistente Social Graduada e Mestre em Serviço Social, Políticas Públicas e Desenvolvimento pela 
Universidade Federal do Pará - UFPA. Doutoranda em Planejamento e Gestão do Território pela Univer-
sidade Federal do ABC - UFABC
Flavia da Fonseca Feitosa (Universidade Federal do ABC) - flafeitosa@gmail.com
Arquiteta e Urbanista. Doutora em Geografia pela Rheinisch Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Ale-
manha). Professora do Bacharelado em Planejamento Territorial e do Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento e Gestão do Território da UFABC

O conhecimento sobre precariedade habitacional em cidades amazônicas é ainda limitado diante da 
necessidade de incorporar as diversidades regionais, municipais e urbanas como insumo para a formulação 
de políticas públicas voltadas para a habitação na Amazônia. O presente artigo tem como objetivo 
caracterizar as especificidades da precariedade habitacional em uma cidade ribeirinha na Amazônia. 
Para estudo de caso adotou-se a cidade de Cametá localizada na região do Baixo Tocantins. A partir 
da análise bibliográfica, documental e da pesquisa de campo pretende-se construir um debate teórico-
metodológico e a sistematização de elementos empíricos para a identificação de suas especificidades da 
precariedade habitacional. Os resultados dessa pesquisa podem contribuir para revelar diversidades que 
deem subsídios à proposição de políticas urbanas e habitacionais com enfoques menos generalizantes. 
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PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E REMOÇÕES FORÇADAS: O ESTADO 
CONTRA A SOCIEDADE?
Thamara Francisconi Vieira Pereira (IPPUR/UFRJ) - thamarafvp@gmail.com
Mestranda em Planejamento Urbano e Regional, Especialista em Política e Planejamento Urbano, Advoga-
da.

O presente trabalho busca analisar a prevalência do argumento da supremacia do interesse público, 
constantemente manifestado pela administração pública, que, com advento da força coercitiva do Estado, 
promove a remoção de comunidades e moradias de áreas consideradas potencialmente interessantes do 
ponto de vista imobiliário e estético, em face do direito fundamental à moradia. O direito à moradia está 
previsto na Constituição da República como um direito fundamental social, e, como tal, não poderia ser 
objeto de constrição pelo Estado diante de um aparente interesse público que, na verdade, se revela como 
verdadeiro interesse privado de entidades que compõem o mercado imobiliário. No entanto, a administração 
pública, em nome do princípio da supremacia do interesse público, se encontra legitimada a produzir ações 
que violam flagrantemente o direito fundamental à moradia e o princípio da função social através das 
remoções forçadas. Pretende-se despertar para a discussão acerca da segregação do espaço urbano, que 
promove a expulsão das classes mais baixas onde se observa uma potencial fonte de exploração do solo. E, 
para além disso, pretende-se demonstrar que, no plano jurídico-normativo, as remoções forçadas são ações 
inconstitucionais.

PROCESSO E PRODUTO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA RESIDÊNCIA AU+E/UFBA
Angela Maria Gordilho Souza (UFBA) - agsouza@terra.com.br
Docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU-FAUFBA), 
coordenadora do LabHabitar e da Residencia AU+E/UFBA
Elisamara de Oliveira Emiliano (UFBA) - elisamara.emiliano@gmail.com
Assistente Social, Mestre em Urbanismo, Dra em Arquitetura e Urbanismo, Bolsista Pós Doc UFBA atua na 
Residência AU+E
Heliana Faria Mettig Rocha (UFBA) - hmettig@gmail.com
Arquiteta, Mestre em Arquitetura e Urbanismo, Dra Mestre em Arquitetura e Urbanismo, Professora Assis-
tente na Faculdade de Arquitetura da UFBA

No atual contexto de redução de investimentos em habitação e planejamento urbano a população pobre é a 
mais penalizada na aplicação de recursos públicos que proporcionem o acesso à moradia digna e o direito 
à cidade. Um dos instrumentos passíveis de contribuir para que comunidades organizadas se fortaleçam em 
torno de um projeto comum é a assistência técnica social. No campo da Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, 
a Residência AU+E/UFBA, implantada em 2013, com base na Lei Federal 11.888/2008, exerce papel pioneiro 
ao promover capacitação profissional com aprendizagem em serviço, por meio do curso de especialização 
em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade. A abordagem adotada compreende processos e 
produtos construídos de forma coletiva com as comunidades demandantes, agregando ensino-pesquisa-
extensão para elaboração de projetos de interesse social, abrangendo metodologias e técnicas participativas 
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e inovadoras. Na sua 3a. edição, esta iniciativa institucional tem se mostrado relevante na elaboração de 
produtos, para além de projetos, incluindo processos de conhecimento, mediação e articulação. Neste artigo, 
argumenta-se que os saberes populares dialogando com saberes técnicos propositivos subsidiam processos 
que resultam em ações com potencial de transformação sócio-espacial, ao se constituírem em instrumento 
de mobilização de políticas públicas para cidades melhores e mais justas.

PROGRAMAS DE URBANIZAÇÃO E OS LIMITES PARA A INTEGRAÇÃO DE FAVELAS À CIDADE: O 
CASO DO COLINAS D’OESTE EM OSASCO
Viviane Manzione Rubio (Universidade Presbiteriana Mackenzie) - vivianerubio@mackenzie.br
Doutora, professora e pesquisadora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbite-
riana Mackenzie. Coordenadora de projetos de urbanização de favelas na SEHDU/Osasco (2006-2017). 
Conselheira Suplente no CMPU de São Paulo.
Angélica Tanus Benatti Alvim (Universidade Presbiteriana Mackenzie) - angelica.benatti.alvim@gmail.com
Doutora, professora e pesquisadora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteria-
na Mackenzie. Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Macken-
zie.

Na atualidade, o programa de urbanização de favelas no Brasil é importante política pública que visa contribuir 
para o cumprimento da função social da cidade. O projeto de urbanização é um instrumento que, delineando 
ações de integração urbanística e social da favela à cidade formal, contribui para a conquista pela população 
do direito à cidade. Integrar a favela à cidade formal é uma meta alcançável, desde que observados os limites 
das intervenções, incluída a participação social como componente fundamental ao longo do processo. Osasco, 
município da Região Metropolitana de São Paulo, entre 2005 e 2016, em uma atuação inédita, implementou 
a Política Municipal de Habitação, criando o Programa Bairro Novo e subprogramas voltados para a atuação 
nas diversas modalidades de assentamentos precários da cidade. Apesar da gestão municipal implementar 
uma política habitacional contínua neste período, com investimentos vultuosos, verifica-se a partir de 2012, 
o surgimento de novas ocupações e a ampliação da precariedade em favelas urbanizadas. Com base no 
estudo de caso da Favela Colinas D’Oeste, este artigo discute os limites dos programas de urbanização 
das favelas, evidenciando a distância entre as ações planejadas, as obras realizadas e a apropriação pela 
população do conjunto urbanizado. 

PROVISÃO HABITACIONAL E TRANSITORIEDADE PERMANENTE NA FAVELA DE HELIÓPOLIS
Felipe de Freitas Moreira (FAUUSP/ LABLAJE) - felipemoreira@usp.br
Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP em 2017, pesquisador do Instituto Pólis e integrante 
do coletivo militante em urbanização de favelas, Lablaje.

Este artigo é fruto do desdobramento da dissertação de mestrado defendida em 2017 sobre os projetos 
de provisão habitacional em Heliópolis. Aqui, mudamos o foco das análises desses projetos para 
nos aproximarmos da discussão dos territórios populares como zonas de ambiguidade. Para tanto, 
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escolhemos três projetos de provisão habitacional na favela de Heliópolis que datam de momentos 
distintos da história da cidade e, todos eles, operam nesta zona cinzenta em que, ao mesmo tempo 
em que oferecem certa estruturação para o território, também fragilizam e promovem a manutenção de 
situações de precariedades, seja pela localização em áreas de risco, pela péssima qualidade construtiva, 
pelo desajuste entre a situação projetada e a real, ou, ainda pelo número de remoções decorrentes 
destas intervenções e ausência de transferência da posse (ou cessão da posse) para os beneficiários.

REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS: A 
EXPERIÊNCIA DO CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS SOBREPOSTAS DO JD. ROCHDALE NO 
MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
Fernanda Galhardo Carpanelli (SEHDU-Osasco) - fernandacarpanelli@gmail.com
Assistente Social no Departamento de Trabalho Social da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano da Prefeitura Municipal de Osasco. Contratada pelo Consórcio Haglapan - Falcão Bauer. Mestre 
em Serviço Social pelo Programa de Estudos Pós-Graduados
Clenivalda França dos Santos (SEHDU-Osasco) - clenivaldafranca@uol.com.br
Assistente Social, Coordenadora Geral Trabalho Social do Departamento de Habitação e Desenvolvi-
mento Urbano-PMO; Contrata pelo Consórcio Haglapan - Falcão Bauer. Membra do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre Movimentos Sociais - PUC-SP
Juliana Aparecida Ferreira (SEHDU-Osasco) - juapferreira28@gmail.com
Assistente social, exerce a função na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano no Município 
de Osasco, no Departamento de Trabalho Social, com atuação na política pública habitacional
Katiane Ferreira de Lima Silva (FAMA) - katianelima082@gmail.com
Estudante do último ano do curso de Serviço Social na Faculdade de Mauá (FAMA). Estagiária na Secre-
taria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de Osasco pelo Departamento de Trabalho 
Social

Retratamos a experiência do reassentamento de 21 famílias removidas em decorrência de um projeto 
de Urbanização Integrada de Assentamentos Precários em parceria com o Governo Federal, por 
meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), fase 2. Vinte e uma Unidades Habitacionais 
construídas na própria área de intervenção do projeto, permitindo o retorno dos moradores para sua 
área de origem. Para a construção foram utilizados recursos advindos de outorga onerosa, tendo em 
vista que o processo de regularização fundiária está em curso no trecho onde se localiza o terreno, 
inviabilizando a proposição de projeto para construção de provisão habitacional vinculada ao Programa 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Optamos pelo relato sobre o percurso da política urbana e 
habitacional do município de Osasco e alguns aspectos históricos sobre a formação precária do Jd. 
Rochdale - território cujas ações de urbanização estão em curso. Por fim, alguns destaques sobre 
os dados revelados pela pesquisa aplicada com as famílias atendidas pelo Município no Conjunto 
Habitacional de Casas Sobrepostas. 
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REESTRUTURAÇÃO URBANA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO:  ENTRE NOVOS E VELHOS 
PADRÕES DE ATUAÇÃO DO ESTADO NAS FAVELAS
PATRICIA RAMOS NOVAES (IPPUR) - patricia.r.novaes@gmail.com
Doutora em Planejamento Urbano e Pesquisadora do Observatorio das Metropoles/ippur-UFRJ

Na primeira década dos anos 2000, ganharam espaço na agenda pública inúmeras intervenções urbanas 
cidade do Rio de Janeiro em função dos megaeventos – Copa do Mundo e Jogos Olímpicos - . O discurso do 
legado que tais intervenções deixariam para a população carioca abriram caminho para a construção de uma 
nova ordem urbana na cidade.  A presença de favelas e moradias populares configuraram entraves ao pleno 
desenvolvimento e expansão da cidade. Neste sentido, o poder público cumpriu um papel central, na medida 
em que promoveu uma série de regulações e investimentos públicos. Nota-se, com isso, a instrumentalização 
do discurso, por parte do poder público, de “integração” destes territórios e de sua população à cidade como 
garantia de direitos. Neste sentido, essas políticas serviriam para a tentativa de mudança de um padrão de 
atuação “disciplinar repressivo” do Estado nas favelas para o modelo da “norma objetivada”. Assim, com 
base em pesquisas realizadas em três favelas da zona sul da cidade, Vidigal, Babilônia e Chapéu Mangueira, 
o objetivo desse artigo é debater em que medida essas políticas serviram para uma mudança de padrão 
de atuação do Estado nas favelas no sentido de assumir de fato esses territórios como parte integrante da 
cidade. 

REFLEXÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE IMPLANTAÇÃO DE ASSENTAMENTOS 
HABITACIONAIS: PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS PARCIAIS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
Andréa Cristina Soares Cordeiro Duailibe (Universidade Estadual do Maranhão - UEMA) - andrea.duailibe@
gmail.com
Mestre em Arquitetura e Urbanismo
Lorena Gaspar Santos (Universidade Estadual do Maranhão - UEMA) - lorenagspr@gmail.com
Estudante de graduação em Arquitetura e Urbanismo

O presente artigo explora aspectos relacionados ao processo de urbanização das áreas periféricas, incluindo 
as favelas e referidos conjuntos habitacionais marginalizados, com ênfase na vitalidade urbana e no papel 
do interesse social no ambiente construído. Para desenvolvimento, foi tomado por base a construção 
do conhecimento teórico e análise de dois estudos de caso, ainda em andamento, o núcleo germinal do 
município de Paço do Lumiar, no Maranhão e a área de proteção ambiental Pró-Verde, localizada no bairro 
Maiobão, também em Paço do Lumiar. A pesquisa se insere no aprimoramento dos contextos acadêmicos 
e ateliê de projeto, com vistas a atender à uma demanda de cooperação técnica existente entre o município 
e a universidade. O artigo busca compreender o processo social de inclusão do fenômeno da peregrinação 
como elemento compositivo na produção dos espaços da cidade, além da análise estrutural destas áreas 
subnormais, estabelecendo um contraponto entre as dinâmicas urbanas e os diferentes fatores que 
condicionam o desenvolvimento e o planejamento da cidade, com foco na vitalidade urbana e melhoria dos 
ambientes periféricos como forma de construção da identidade e memória local.
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REGULARIZAÇÃO DE FAVELAS NA TRAJETÓRIA DA POLÍTICA HABITACIONAL BRASILEIRA: QUE 
“LUGAR” É ESSE?
Patrícia Silva Gomes (UnB) - sgomespatricia@yahoo.com.br
Professor Livre Docência

O artigo tem por objetivo refletir sobre a trajetória da política habitacional brasileira, com vistas a analisar 
o lugar da regularização de fundiária-urbanística nesta, no tocante às formas e abrangências de seu 
enfrentamento, metodologias de atuação, modos de financiamento e vinculação à política urbana. Para tanto, 
o método consistiu na reflexão crítica dessa trajetória e na elaboração de quadro quali-quantitativo, à luz 
desses critérios analíticos.   

REMOVER E REASSENTAR: PERMANÊNCIAS E DESLOCAMENTOS PROMOVIDOS PELO PAC-
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM FORTALEZA-CE
Pedro Henrique Vale Carvalho (Universidade Federal do Ceará) - pedrocarvale@gmail.com
Graduado em Arquitetura pela UFCG. Mestrando em Planejamento urbano e Design da Informação pelo 
PPGAU+D UFC. Pesquisador no Laboratório de Estudos da Habitação - LEHAB UFC.

A atual conjuntura política do país e a realidade do planejamento urbano que vem sendo observada nas 
metrópoles brasileiras torna imprescindível o retorno de um olhar para as temáticas da habitação e a 
construção de novos estudos que trabalhem a avaliação de políticas públicas urbanas. Tendo em vista o 
processo de desmonte das mesmas, o afastamento do projeto urbano da mitigação das desigualdades sociais 
e a menor presença do Estado na garantia do bem-estar social, trabalhar a Urbanização de Assentamentos 
Precários através de uma visão crítica acerca do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC colabora 
para a construção de uma análise sobre a cidade que vivemos e a cidade em que queremos viver. Nesse 
sentido, o trabalho objetiva analisar os deslocamentos e permanências promovidos pela elaboração de 
Grandes Projetos Urbanos (GPU’s) e pela inserção de grandes conjuntos habitacionais fruto da urbanização 
de favelas na cidade de Fortaleza. Tem como base metodológica a construção de um breve panorama da 
favelização no Município de Fortaleza e da análise de dois estudos de caso: o Projeto Vila do Mar, com 
seu reassentamento nas proximidades da intervenção, e o grande número de reassentamentos distantes 
promovidos pelas obras do Projeto Rio Maranguapinho.

RESISTÊNCIAS URBANAS E ASSESSORIA TÉCNICA, A ARQUITETURA POSSÍVEL E NECESSÁRIA
Caio Santo Amore (FAUUSP; Peabiru) - caiosantoamore@gmail.com
Professor do Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo; arquiteto e urbanista da assessoria técnica Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais
Rafael Borges Pereira (Peabiru) - rafael@peabirutca.org.br
Arquiteto e urbanista da assessoria técnica Peabiru trabalhos comunitários e ambientais; mestre pela Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
Maria Rita de Sá Brasil Horigoshi (Peabiru) - mariarita@peabirutca.org.br
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Arquiteta e urbanista da assessoria técnica Peabiru trabalhos comunitários e ambientais

A partir de dois casos concretos de assessoria técnica em situações limite de luta por moradia, a primeira 
em uma ocupação de edifício vazio na região central de São Paulo e outra em uma ocupação de uma área 
vazia na zona sul do mesmo município, os autores pretendem abordar um campo de trabalho de arquitetura 
e urbanismo (mas não exclusivamente de arquitetos e urbanistas) que escapa às práticas usuais de atuação 
com habitação de interesse social apoiadas em políticas públicas. Indicam a resistência e a defesa de direitos 
como uma prática que deve sair da sombra, com apoio das entidades profissionais, das universidades e 
também de órgãos como a defensoria pública, contribuindo para uma aproximação da profissão das 
demandas reais e urgentes das populações mais vulneráveis e, assim, para a construção de novas políticas 
públicas como meio para ampliação de direitos.

RIO DAS PEDRAS: SEIS DÉCADAS DE HISTÓRIA E SUPERAÇÃO
José Roberto de Oliveira (Universidade Estácio de Sá) - oliveira.jose@estacio.br
Professor da Universidade Estácio de Sá e Doutorando pelo PPGAU-UFF
Aline Defelipe Câmara (Universidade Estácio de Sá) - aline.defelippe@gmail.com
Estudante de Arquitetura e Urbanismo
Larissa Helena Uchôa Barbosa (Universidade Estácio de Sá) - larissahuchoa@live.com
Estudante de Arquitetura e Urbanismo
Gabriela Lopes dos Santos (Universidade Estácio de Sá) - gabrielalopes116@gmail.com
Estudante de Arquitetura e Urbanismo

O presente artigo tem por objetivo apresentar a história e evolução da segunda maior favela da cidade do Rio 
de Janeiro e a partir de recente pesquisa, analisar de que forma a ocupação se deu neste sítio com limitações 
físico-ambientais e de como os moradores, de maneira completamente autônoma, superaram questões de 
ordem técnica e sem auxilio de profissionais de arquitetura e engenharia, vem conseguindo implantar suas 
residências em terreno com baixa resistência e vizinhos de grandes marcos naturais como a Pedra da panela [ 
Bem natural tombado à época do Plano Piloto], a Lagoa da Tijuca e o rio que dá nome à favela, Rio das Pedras. 
Caracterizada por seu poderoso comércio, alto índice de diversidade construtiva com farta rede de comunicações 
e diversificação de serviços e “classes” sociais coexistindo. Com população de 55.000 habitantes, distribuídos 
em 550.000m², tal população apresenta o índice de incremento populacional de 38,65%, considerada muito 
acima da média nacional e estadual de apenas 8%, comparando-se os censos demográficos do ano 2000 
e 2010. Sua história se dá através da evolução da baixada de Jacarepaguá e é caracterizada por grandes 
transformações urbanísticas que se tornaram grande fronteira de expansão da cidade.

RUPTURAS Y CONTINUIDADES DE LA POLÍTICA DE VILLAS EN EL AMBA. DEL KIRCHNERISMO AL 
GOBIERNO DEL PRO
Maria Mercedes Di Virgilio (CONICET/ UBA) - mercedes.divirgilio@gmail.com
Profesora plenaria de Metodología de la Investigación Social en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). 
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Investigadora Independiente CONICET. Fue Secretaria de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA (2014-2018)
Florencia Aramburu (CONICET/ UBA) - floraramburu90@hotmail.com
Becaria CONICET. Doctoranda de Ciencias Sociales (FSOC-UBA)
Denise Brikman (CONICET/ UBA) - denisebrikman@gmail.com
Becaria CONICET. Doctoranda en Ciencias Sociales (FSOC/UBA)
Mercedes Najman (CONICET/ UBA) - mercedesnajman@gmail.com
Becaria CONICET. Doctoranda en Ciencias Sociales (FSOC/UBA)

A partir de diciembre del 2015, con la unificación del signo político del Gobierno Nacional, de la Ciudad y 
de la Provincia de Buenos Aires se configura un nuevo escenario que tendrá su correlato en la política de 
vivienda, específicamente en villas y asentamientos populares. En los primeros meses de la nueva gestión 
de la Ciudad de Buenos Aires se anunciaron una serie de proyectos denominados de integración urbana y 
social para algunos territorios específicos (Villa 20, Villa 31, Rodrigo Bueno, Fraga, entre otros con menos 
repercusión mediática) a los que se le suma el caso de Villa 15 con el anuncio del traslado del Ministerio de 
Desarrollo Social y el inicio del proyecto de urbanización para la villa 1-11-14. En esta misma sintonía, a fines 
del 2017, se anunció el desarrollo de un Plan de integración urbana para villas y asentamientos de la Provincia 
de Buenos Aires. Por último, en los primeros meses de 2018 han tenido lugar una serie de debates en torno 
a la posible elaboración de un proyecto de ley nacional de regularización urbana y dominial, que surge de un 
conjunto de organizaciones sociales y políticas y es presentado por el gobierno nacional en el congreso. En 
este sentido, la ponencia se propone analizar los nuevos proyectos orientados a los asentamientos informales 
del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que toman impulso en el marco de un nuevo escenario 
político y en diálogo con los lineamientos de la política habitacional y urbana a nivel nacional. Analizamos las 
características disruptivas y de continuidad que presentan estos nuevos proyectos y programas. Además de 
enfocar el análisis en los planteos programáticos de los nuevos proyectos, prestaremos atención al diseño 
institucional que los sustenta. En esta línea, nos proponemos indagar los procesos de desestructuración 
y reestructuración de la institucionalidad y como dicha modificación se articula con la emergencia de un 
nuevo discurso estatal, que utiliza nuevos conceptos como integración, renovación urbana y reducción de las 
desigualdades, entre otros.

SAÚDE, ARQUITETURA E CIDADE: MEDIAÇÕES POSSIVEIS
Flavia Garofalo Cavalcanti (UFRJ) - flavia.garofalocavalcanti@gmail.com
Arquiteta Urbanista formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Atualmente mestranda 
IPPUR-UFRJ. Com experiência profissional no planejamento urbano principalmente no campo da reurbani-
zação e regularização fundiária.

O presente artigo relata o estudo da interseção entre o campo da saúde e o campo da arquitetura. Surge 
como fruto do encontro de uma Agente Comunitária de Saúde e uma Arquiteta em uma favela específica da 
cidade do Rio de Janeiro e a observação e trabalho de campo a partir deste encontro.  Tendo a mediação 
como definição de sua profissão o Agente Comunitário de Saúde tem na visita domiciliar o principal suporte 
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para o conhecimento do território, e além disso, suporte para relações de confiança, extrapolando seu papel 
de agente de saúde. A riqueza de sua atuação advém de sua dupla condição de morador e agente, inserido 
no espaço físico e social da favela. Esta condição específica, que só encontramos na institucionalidade da 
saúde, traz possibilidades de atuação ampliada ao se pensar políticas intersetoriais que envolvam, entre 
outras, assistência técnica em arquitetura e engenharia conforme a lei 11.888/2008, suscitando novas formas 
de agir no território para superar conhecidas limitações de projetos de urbanização e regularização de 
assentamentos precários.

SER PROTAGONISTA DE QUEM SE É: FAVELADO, ATOR (SUJEITO) COLETIVO!
Patrícia Monteiro Santoro dos Santos (UFRJ) - patii.monteiro@hotmail.com
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-UFRJ (2017). Estudante de pós-graduação do Mestrado 
Acadêmico em Urbanismo do PROURB-UFRJ (atual), ênfase em urbanização de favelas.
Lucas de Assis Costa (UFRJ) - lucnstrx@hotmail.com
Militante-morador de comunidade local (Complexo do Alemão). Pesquisador de Etnomusicologia pela UFRJ 
(atual). Graduando em Música pela UNIRIO (atual).

O presente trabalho aspira apresentar um panorama de como foram as políticas públicas de urbanização de 
favelas, com recorte situacional para as favelas cariocas, desde o seu surgimento. Distingue, nessa evolução, 
quatro espaços temporais – 1) a remoção e erradicação, 2) o direito à permanência, 3) os programas de 
urbanização, e 4) o direito à participação. Sendo a existência desse último a questão levantada no estudo: 
como a supressão da voz desorganiza social e politicamente um ator urbano que deveria estar à frente na 
condução do seu destino? Esse estudo pretende ser, também, um manifesto – por uma nova abordagem 
metodológica (e epistemológica) em urbanismo, apropriada a esses territórios complexos em vulnerabilidade 
e em celeridade de transformações. A reorientação da prática urbanística para modos mais horizontais e 
simétricos nos levará à conduta mais socialmente responsável. Favela é cidade!

SISTEMAS E AMÁLGAMAS: INFRAESTRUTURA URBANA E A ARQUITETURA DOS PARQUES 
BIBLIOTECAS NAS INTERVENÇÕES DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE MEDELLÍN
Andrei Barbosa da Silva (USP) - andrei.silva@sp.br
Graduação em Arquitetura e Urbanismo (EESC-USP), Pós-graduando (FAU-USP), arquiteto urbanista no 
SIAA (Shundi Iwamizu Arquitetos Associados)

O presente artigo apresenta a pesquisa de mestrado homônima, em desenvolvimento pela Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que pretende estabelecer a leitura de quatro 
projetos de arquitetura dos Parques Bibliotecas - Santo Domingo, La Ladera, La Quintana e San Javier - e 
suas respectivas inserções urbanas como parte de uma ampla reestruturação territorial implantada pelos 
Projetos Urbanos Integrais no período entre 2004 e 2007 na cidade de Medellín, Colômbia. A arquitetura e o 
espaço público dos Parques Bibliotecas como elementos centrais no processo de transformação da cidade 
de Medellín e no enfrentamento da precariedade urbana típica das cidades latino-americanas são definidos 
como amálgamas de uma série de intervenções que tem como foco a transformação pela infraestrutura 
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urbana, mobilizando diversos sistemas presentes na cidade colombiana.

TAMARUTACA: URBANIZAÇÃO E TRATAMENTO DA PRECARIEDADE HABITACIONAL
Matheus Graciosi Pinto (Universidade Federal do ABC) - matheusgraciosi@gmail.com
Graduando no Bacharelado em Planejamento Territorial (BPT) pela Universidade Federal do ABC (UFABC). 
É pesquisador associado do Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos e Regionais (LEPUR/UFABC) 
desde 2016.

Este trabalho trata da urbanização da Favela Tamarutaca localizada no Município de Santo André, que integra 
a Região do Grande ABC e Região Metropolitana de São Paulo. Registra a metodologia de intervenção 
em favelas construída pelo Município na década de 90 e discute, por meio do estudo de caso da Favela 
Tamarutaca, sua evolução, avanços e limitações.  Especial ênfase foi dada ao tratamento da precariedade 
da unidade habitacional e ao período inicial de construção da política municipal de urbanização de favelas. 
Para realização deste estudo de caso foram realizadas entrevistas coletivas com técnicos que participaram 
da urbanização da favela ao longo das últimas três décadas. As entrevistas permitiram recuperar a memória 
do processo de intervenção e captar as diferentes e complementares visões do processo.   

TERRITÓRIO EM PRODUÇÃO: CONTRIBUIÇÕES AO DESENHO URBANO A PARTIR DA 
MORFOLOGIA AUTOCONSTRUÍDA
Caroline Cristiane Rocha (Pontifícia Universidade Católica de Mina) - carolinecrisrocha@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo. Bolsista de Iniciação Científica.
Eduardo Moutinho Ramalho Bittencourt (Pontifícia Universidade Católica de Mina) - eduardomrbittencourt@
gmail.com
Professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, mestre em arquitetura e urbanismo e co-coordena-
dor do Escritório de Integração (núcleo de pesquisa e extensão).

Esse texto é parte do desenvolvimento de uma pesquisa científica que tem como objetivo investigar quais 
outras possibilidades de urbanização em assentamentos informais são possíveis, considerando a morfologia 
urbana já existente. Esse questionamento parte da necessidade de se repensar os modelos atuais de 
urbanização de favelas, promovidos pelo poder público, partir de um modelo que busca a imposição da 
cidade formal sobre a cidade informal, acarretando em soluções urbanas totalmente desconexas ao contexto 
físico ambiental e social desses lugares. Nessa perspectiva, busca-se refletir nesse texto o reconhecimento 
da cidade informal, suas potencialidades e a autonomia de seus moradores presente na autoprodução do 
espaço, como meio de efetivação do direito à cidade. É interesse da pesquisa revelar elementos da forma 
desses lugares através de material técnico e embasamento teórico, para que a urbanização possa acontecer 
de forma mais coerente com o desenho urbano já existente. Por isso estudo da morfologia urbana de uma 
ocupação é pertinente. Pensar esses lugares, produto direto daqueles que ali vivem, configura-se um desafio 
de deixar transparecer esses territórios como lugares de habitação, subsistência, auto-organização e política, 
para além do entendimento de precarização habitual. 
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UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO: POSSIBILIDADES PARA SUPERAR O DÉFICIT DOS 
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS URBANOS
Renata de Faria Rocha Furigo (PUC Campinas) - renatafurigo@gmail.com
Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Urbanismo da PUC Campinas
Luciana Nicolau Ferrara (Universidade Federal do ABC) - luciana.ferrara@ufabc.edu.br
Professora Adjunta da Universidade Federal do ABC
Patricia Rodrigues Samora (PUC Campinas) - prsamora@gmail.com
Docente do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas
Ricardo de Sousa Moretti (UFABC) - ricardo.moretti@ufabc.edu.br
Professor da Universidade Federal do ABC

O déficit de saneamento nas áreas urbanas está fortemente concentrado nos assentamentos precários, 
onde a emergência da solução habitacional prescinde as infraestruturas. Apesar do acúmulo de experiências 
de urbanização de favelas, é preciso que o setor de saneamento modifique os paradigmas das políticas de 
universalização, visando incorporar modelos de ocupação diferentes e que não se enquadram nos parâmetros 
urbanísticos convencionais. O presente artigo abordará esta questão articulando duas dimensões: a primeira 
refere-se ao desenho das políticas públicas de habitação e saneamento de modo a propor formas de 
universalização que incorporem esse tipo de assentamento ao serviço público. A segunda dimensão trata 
das peculiaridades desses assentamentos buscando compreendê-las e propor formas distintas de prestação 
de serviço. Não só as peculiaridades físicas, topográficas e urbanísticas dos assentamentos precários 
devem ser consideradas, mas também as dinâmicas sociais e as vulnerabilidades a que estão sujeitas essas 
populações, buscando identificar formas de atendimento que superem as barreiras da inadimplência e da 
pobreza extrema. Por fim, serão feitas recomendações no sentido de aprimorar a ação pública de provisão 
dos serviços de saneamento nos assentamentos precários.

URBANISMO SOCIAL E O DIREITO À MORADIA EM UMA ÁREA DE RISCO
Francivânio Vieira Santana (Faculdade Paraíso do Ceará) - francivanio@aluno.fapce.edu.br
Estudante de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Paraíso do Ceará e Agente de Pesquisa e Mapeamen-
to do IBGE.
Ângela Kerley Pereira Lima (Faculdade Paraíso do Ceará) - angelalimaufc@gmail.com
Mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável. Estudante de Pós Graduação; Professora de plane-
jamento urbano na Faculdade Paraíso do Ceará (FAP) e pesquisadora no Grupo de pesquisa Gestão de 
Cidades na Universidade Federal do Cariri (UFCA).
Ana Raquel de Macêdo Leite (Faculdade Paraíso do Ceará) - anaraquel@aluno.fapce.edu.br
Estudante de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Paraíso do Ceará (FAP)
Evandro Ferreira de Lima Júnior (Faculdade Paraíso do Ceará) - evendro.Jr96@aluno.fapce.edu.br
Estudante de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Paraíso do Ceará (FAP)
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Nas duas últimas décadas a questão da diminuição do déficit habitacional brasileiro tem sido trabalhada 
de maneira mais sólida por meio de programas governamentais de habitação. Focando na produção em 
massa de residências, esses programas ignoram certos aspectos que estão no cerne do direito à moradia 
digna. O ambiente urbano é parte essencial do morar, entretanto o que se tem observado é que as camadas 
mais pobres da sociedade tendem a ser segregadas e a não usufruírem do meio urbano de forma plena. No 
presente trabalho foi realizada uma comparação entre dois bairros periféricos da cidade de Juazeiro do Norte 
– CE que enfrentam realidades distintas, evidenciando as disparidades entre os modos de encarar e fazer 
uso da cidade. Fazendo-se um diagnóstico pontual e qualitativo em uma região específica do bairro menos 
favorecido e passível de realocação de algumas casas, foi proposta uma sugestão de intervenção na referida 
área, de maneira a garantir aos moradores melhores condições de moradia e vivência urbana, defendendo o 
urbanismo social como uma forma de gestão inclusiva.

URBANISMO SOCIAL E O DIREITO À MORADIA EM UMA DE ÁREA DE RISCO
Francivanio Vieira Santana (IBGE) - francivaniovieira@gmail.com
Graduando em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade Paraíso do Ceará; Agente de Pesquisas e Mapea-
mento do IBGE.
Ana Raquel de Macedo Leite (Faculdade Paraíso do Ceará) - anaraquel@aluno.fapce.edu.br
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade Paraíso do Ceará.
Ângela Kerley Pereira Lima (Faculdade Paraíso do Ceará) - angelalimaufc@gmail.com
Mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável; Estudante de Pós-Graduação; Professora de Planeja-
mento Urbano Regional na Faculdade Paraíso do Ceará e pesquisadora no grupo de pesquisa Gestão de 
Cidades na Universidade Federal do Cariri (UFCA).
Evandro Ferreira de Lima Júnior (Faculdade Paraíso do Ceará) - evandro.jr96@aluno.fapce.edu.br
Graduando em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade Paraíso do Ceará; Vendedor externo.

Nas duas últimas décadas a questão da diminuição do déficit habitacional brasileiro tem sido trabalhada 
de maneira mais sólida por meio de programas governamentais de habitação. Focando na produção em 
massa de residências, esses programas ignoram certos aspectos que estão no cerne do direito à moradia 
digna. O ambiente urbano é parte essencial do morar, entretanto o que se tem observado é que as camadas 
mais pobres da sociedade tendem a ser segregadas e a não usufruírem do meio urbano de forma plena. No 
presente trabalho foi realizada uma comparação entre dois bairros periféricos da cidade de Juazeiro do Norte 
– CE que enfrentam realidades distintas, evidenciando as disparidades entre os modos de encarar e fazer 
uso da cidade. Fazendo-se um diagnóstico pontual e qualitativo em uma região específica do bairro menos 
favorecido e passível de realocação de algumas casas, foi proposta uma sugestão de intervenção na referida 
área, de maneira a garantir aos moradores melhores condições de moradia e vivência urbana, defendendo o 
urbanismo social como uma forma de gestão inclusiva.

URBANIZAR PARA INTEGRAR? O CASO DA FAVELA DA ROCINHA EM FEIRA DE SANTANA - BA
Paula Leilane Oliveira Celestino (UFBA) - paulacelestino1@hotmail.com
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O presente trabalho tem como objetivo destacar os rebatimentos socioespaciais das intervenções urbanas 
promovidas por macropolíticas em assentamentos urbanos precários, além de enfatizar o papel do Estado na 
configuração do espaço urbano tomando como referência a Favela da Rocinha, em Feira de Santana – BA. O 
estudo do espaço urbano através de uma abordagem sobre tal processo se faz pertinente, pois, este muitas 
vezes é acompanhado de um discurso de melhoria da qualidade de vida da população que reside em áreas 
impróprias ou irregulares, e na maioria das vezes fomentadas por ações do poder público, ou até mesmo, 
por sua omissão. Sendo assim, o espaço urbano vai ganhando novas configurações que buscam atender 
agentes produtores de grande importância, o Estado e o mercado imobiliário, como no caso da cidade de 
Feira de Santana, onde está situada a Favela da Rocinha. Para a realização da pesquisa a metodologia 
utilizada priorizou uma revisão teórico-conceitual, pesquisa documental, pesquisa de campo e discussão dos 
resultados.

VIOLÊNCIA, POLÍTICA E ECONOMIA: ELEMENTOS PARA COMPREENSÃO DOS LIMITES E 
POSSIBILIDADES DA URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NA COLÔMBIA
Rodrigo Faria Gonçalves Iacovini (USP) - rfgiaco@yahoo.com.br
Bacharel em Direito, mestre e doutorando em Planejamento Urbano e Regional pela FAUUSP. Bolsista do 
CNPq.
Vitor Soares Miceli (USP) - vitorsomi@gmail.com
Graduando em Arquitetura e Urbanismo na FAUUSP

O objetivo do presente artigo é refletir sobre como o fenômeno da violência, a política institucional/eleitoral e o 
aspecto macroeconômico da política habitacional colombiana afetam de alguma forma o desenvolvimento de 
políticas, programas e projetos de urbanização de favelas na Colômbia, denominadas como mejoramiento de 
barrios. Para tanto, foram realizadas tanto uma revisão bibliográfica qualificada da literatura especializada do 
país, quanto a sistematização de dados relevantes sobre seus programas de urbanização, como a realização 
de entrevista com gestores públicos, pesquisadores, acadêmicos, profissionais, lideranças comunitárias e 
representantes de movimentos sociais.

ZEIS 1 X PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA (PIU). O QUE SERÁ DA ZEIS 1 DO TERMINAL 
DO JARDIM ÂNGELA?
Catharina Christina Teixeira (Instituto de Arquitetura e Urbanismo da) - cct.arq@gmail.com
Doutoranda pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo com ingresso em 
2014. Mestre em Habitação pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006). É 
especialista em Desenho Urbano pela Pontifícia Universida

As ZEIS 1 são territórios vulneráveis na cidade de São Paulo que tem sofrido transformações substanciais 
desde sua institucionalização no Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2002 (Lei 13.430/2002), passando pelo 
PDE de 2014 (Lei 16.050/2014) e a lei de zoneamento de 2016 (Lei 16.211/2016). Alguns avanços foram 
conquistados diante das lutas pleiteadas pelos movimentos sociais na agenda da reforma urbana, no entanto 
temos assistido alterações que colocam o instrumento em risco diante do avanço de políticas públicas voltadas 
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às parcerias do setor público com o privado, principalmente no que diz respeito aos perímetros destinados a 
planos locais que envolvem projetos e obras. Um destes instrumentos que vem sendo implantado na cidade 
de São Paulo é o Plano de Integração Urbana (PIU) dos terminais de ônibus. Hoje são 35 perímetros em 
avanço, com três terminais em consulta pública. O perímetro do terminal do Jardim Ângela, na Zona Sul da 
cidade, se sobrepõe aos perímetros de ZEIS 1, que compõe 60% do território. Essa sobreposição estaria 
dentro da proposta de que ao se comprar o boi, leva-se o filé e o acém? Diante do PIU, qual a proteção das 
ZEIS 1 e a garantia do direito a cidade e a moradia de seus habitantes?

“LUTA MAIS QUEM CONHECE MAIS”: FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO E ESTABELECIMENTO DE 
DIÁLOGO ENTRE OCUPAÇÕES
Carolina Guida Cardoso do Carmo (UNICAMP) - carolinagcdocarmo@gmail.com
Arquiteta e Urbanista formada pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, em 2013, mestra em 
Arquitetura, Tecnologia e Cidade pela UNICAMP, em 2018.
Yasmin Arielly Cavalcante (UNIMEP) - yasmin.acavalcante@gmail.com
Arquiteta e Urbanista, formada em 2016 pela Universidade Metodista de Piracicaba.
Barbara Caetano Damasceno (UNIMEP) - badamasceno@hotmail.com
Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Metodista de Piracicaba, em 2017.
Aline dos Santos Souza (PUCCAMP) - aline.souza@outlook.com.br
Arquiteta e Urbanista formada pela Pontifícia universidade Católica de Campinas, em 2015, especialista em 
Habitação e Cidade, pela Escola da Cidade, em 2018.

Moradia é um direito, e como tal, se torna essencial na luta e busca por efetivação de outros direitos básicos, 
abarcando diferentes frentes que visam a consolidação de territórios, regularização fundiária, produção e 
melhoria de unidades habitacionais, criação e cobrança da efetivação de políticas públicas, formação de 
coletivos organizados, capacitação e educação popular, entre outros propósitos. De maneira fundamental, 
os processos de educação que envolvem a participação popular podem vir a criar e fortalecer recursos que 
auxiliam na compreensão e possibilidades de transformação da sociedade, almejando alcançar e identificar 
possibilidades existentes na conscientização política e social, dando sentido à luta e ao trabalho a ser 
realizado, identificando no povo os principais protagonistas das relações sociais e através da organização 
coletiva recriar formas de atuação e resistência nos territórios em disputa. Objetiva-se, então, observar a 
importância da educação não-formal presente em projetos propostos por entidades de caráter social, 
através da análise empírica de um projeto realizado no município de Campinas-SP, onde foi possível notar 
movimentos coletivos iniciais que podem resultar em articulações e fortalecimento comunitário em prol de um 
bem comum: o acesso à moradia digna.

FORMAS DE AÇÃO E PARTICIPAÇÃO: MÉTODO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE BAIRRO EM 
ASSENTAMENTO PRECÁRIO NA CIDADE DE SÃO PAULO
Mauro Claro (Universidade Presbiteriana Mackenzie) - mauro.claro@mackenzie.br
Professor-Pesquisador FAU Mackenzie
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Ana Paula Calvo (Universidade Presbiteriana Mackenzie) - pacalvinho@gmail.com
Professora-PesquisadoraFAU Mackenzie
Aya Saito (Universidade Presbiteriana Mackenzie) - ayasait@gmail.com
Estudante Graduação Arquitetura-Urbanismo FAU Mackenzie
Guilherme José Gonzaga Mendes(Universidade Presbiteriana Mackenzie) - gui.jgm@gmail.com
Estudante Graduação Arquitetura-Urbanismo FAU Mackenzie

O texto descreve experiência de pesquisa-ação levada a cabo por grupo de pesquisa da FAU-
Mackenzie num assentamento precário da zona leste da cidade de São Paulo em colaboração com 
atores sociais locais visando a elaboração de um plano de bairro. Considera-se tanto o marco legal 
que estabelece e incentiva a utilização de formas participativas de elaboração de políticas territoriais 
urbanas mas, também, as dimensões cotidianas de atuação e compreensão da problemática urbana por 
parte de moradores, lideranças e agentes do poder público. O texto se detém, em sua parte central, na 
exposição dos princípios e das partes de um método que busca potencializar a participação de cada um 
desses atores. O método confere ao urbanista a tarefa de conhecer, vivenciar e interpretar as ações que 
cada ator social (morador, liderança, agente público) pratica no coletivo de modo a alinhavar um diálogo 
que contribua para a descoberta de formas urbanas que possam melhor corresponder a tais ações. 
Dessa forma, acredita-se, configura-se o plano de bairro pela via da integração das ações coletivas 
preexistentes. Compreende-se, assim, que um plano de bairro não é senão a prática de um diálogo 
permanente sobre o urbano que pertence a cada um de modo a transformá-lo.

LEVANTAMENTO DE CARACTERÍSTICAS DE MORADIAS EM FAVELAS COM O USO DE DRONE: 
UM EXPERIMENTO NA COMUNIDADE DO ALTO DAS POMBAS, SALVADOR/BA
Joice Genaro Gomes (USP) - joicegenaro@usp.br
Arquiteta e Urbanista, doutoranda (FAU-USP), mestre em Arquitetura e Urbanismo, bolsista pela 
Capes
Julio Cesar Pedrassoli (UFBA) - jpedrassoli@ufba.br
Geógrafo, professor (Escola Politécnica UFBA), doutor em geografia humana e especialista em senso-
riamento remoto

Os problemas habitacionais do país não tem uma resposta única. Programas de promoção de novas 
moradias e melhoria da infraestrutura e da condição física das moradias existentes, para dizer o 
mínimo, devem constar no repertório das políticas habitacionais de todos os níveis de governo. 
A melhoria das condições habitacionais nas favelas é um desafio histórico e permanece, até hoje, 
como um dos maiores a serem enfrentados pelas práticas do planejamento urbano no Brasil. A oferta 
de infraestrutura nas favelas não elimina as precariedades físicas das moradias que podem colocar 
em risco a saúde de seus moradores. A partir da aprovação da Lei de Assistência Técnica, diversos 
municípios implementaram programas, nem sempre exitosos, de melhorias habitacionais de moradias 
em favelas. Visando subsidiar esses programas, o objetivo do presente trabalho foi utilizar o drone como 
uma ferramenta de levantamento de informações sobre as características físicas dessas moradias. 
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A partir de um vôo realizado por um único setor censitário dentro da comunidade Alto das Pombas, 
localizado ao lado do cemitério do Campo Santo, em Salvador, foram identificadas as informações 
possíveis de serem coletadas.    

A DIMENSÃO AMBIENTAL NOS PROJETOS DO PAC-UAP NO MUNICÍPIO DE CURITIBA: DISCURSO 
E PRÁTICA
Madianita Nunes da Silva (Universidade Federal do Paraná) - madianita@gmail.com
Arquiteta e Urbanista, Professora e Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Planejamento 
Urbano e do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná, e Pesquisadora do 
Observatório das Metrópoles Núcleo Curitiba
Ana Gabriela Texeira (Universidade Federal do Paraná) - anagabrielatexeira@gmail.com
Estudante de Graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná
Pedro Portugal Sorrentino (Universidade Federal do Paraná) - pedropsorrentino@gmail.com
Estudante de Graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná

O trabalho tem como objetivo refletir acerca da dimensão ambiental das intervenções financiadas pelo 
Programa de Aceleração do Crescimento - Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP) no 
Município de Curitiba – PR. Tal reflexão se justifica, porque a redução de risco de acidente e a requalificação 
ambiental foram os principais critérios utilizados na definição dos assentamentos que seriam objeto dos 
projetos de urbanização financiados pelo programa. Além disso, porque essa dimensão tem sido adotada 
como justificativa para desencadear ações de planejamento urbano e implementar a política habitacional no 
município nas últimas décadas. A partir da análise desenvolvida, reconhece-se uma série de contradições 
na execução do PAC-UAP em Curitiba, observando-se que as ações executadas foram se afastando dos 
princípios de urbanização integral dos assentamentos. Conforme se argumenta, o afastamento entre o 
planejado e o executado, tem relação com a “ambientalização” do planejamento urbano no município, que 
quando adotada como ideia para nortear a política habitacional, tem se tornado um empecilho ao acesso 
ao direito à cidade por parte dos moradores das favelas.     

A DIMENSÃO ECOSSISTÊMICA COMO FIO CONDUTOR NA REQUALIFICAÇÃO DE 
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: UM ESTUDO DE CASO NA METRÓPOLE DE CURITIBA
Jessica Wludarski (Universidade Federal do Paraná) - jessicawludarski@gmail.com
Arquiteta e Urbanista (UTFPR), Mestrandaem Geografia (UFPR)
Maycow Nathan Carvalho Gregório (Universidade Federal de Uberlândia) - maycow.arq@gmail.com
Estudante de Arquitetura e Urbanismo

Em meio ao processo de urbanização brasileira, de característica excludente e concentrador, seria possível 
compatibilizar ocupação urbana desordenada em Área de Proteção Ambiental, preservando o meio 
ambiente e reintegrando a ocupação antrópica à cidade de maneira responsável, inclusiva e sustentável? 
Sob hipótese de que propostas baseadas em projetos urbanos ecológicos podem trazer novas formas de 
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apropriação do espaço, condizentes com as necessidades sociais, ambientais e econômicas, inicia-se 
este artigo. Este trabalho objetiva demonstrar a importância da dimensão ecossistêmica como fio condutor 
na requalificação urbana na porção leste do bairro Cajuru, Curitiba|PR. A análise do diagnóstico ambiental-
urbano nos revela um panorama preocupante e conflitante com o estabelecido no Estatuto das Cidades, a 
promoção ao direito à cidade, demonstrando a urgência de intervenções públicas direcionadas a melhoria 
dos indicadores socioeconômicos, socioambientais e socioculturais.  Sob evidência está a necessidade 
de transformar a paisagem urbana degradada, com projetos que reintegrem o urbano ao meio ambiente, 
não somente no sentido stricto da palavra, mas no propósito do desenvolvimento sustentável que impacta 
na redução da pobreza, na melhoria da qualidade de vida, no resgate da equidade, na participação das 
decisões governamentais e na construção da cidadania.

A PREVENÇÃO DE DESASTRES NO CONTEXTO DA CRISE HABITACIONAL: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE A LEI FEDERAL  Nº 12.608/12
Julia Lopes da Silva (PUC-Campinas) - julialopes123@gmail.com
Bacharela em Gestão e Análise Ambiental pela UFSCar. Mestre em Urbanismo pela PUC-Campinas. Douto-
randa no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC-Campinas.
Patricia Rodrigues Samora (PUC-Campinas) - prsamora@gmail.com
Arquiteta e Urbanista pela FAU USP. Pós-doutora e Doutora pela FAU USP. Docente no Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Ao longo das últimas décadas, inúmeros desastres foram registrados no Brasil e no mundo, os quais 
acarretaram em severos danos socioeconômicos e ambientais. Ressalta-se que a frequência destes 
eventos, bem como sua intensidade, vem aumentando ao longo das últimas décadas, o que está diretamente 
relacionado à ocupação de áreas ambientalmente sensíveis e, portanto, inaptas à moradia. Tal quadro tem 
origem na atual crise habitacional, fruto da lógica capitalista que opera nas cidades, que leva a população 
de mais baixa renda a ocupar áreas inapropriadas e se expor a uma série de riscos. Neste contexto, cabe 
a discussão a respeito dos avanços e percalços concernentes à Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil (2012), marco regulatório de desastres no Brasil, diante das incertezas socioambientais nacionais hoje 
observadas. Com isto, temos o intuito de traçar um panorama dos principais desafios nacionais a serem 
enfrentados na busca por comunidades mais resilientes e justas, frente um contexto nacional de crescente 
dificuldade de acesso à moradia digna.

A VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO CONTEXTO SOCIOESPACIAL URBANO DE 
SANTARÉM-PA
Maria Julia Veiga da Silva (UFOPA) - mjvsilva2000@yahoo.com.br
Licenciada e Bacharel em Geografia, Mestre em Geografia, Doutora em Geografia. Docente de Geografia 
Humana no curso de Geografia da UFOPA

O reconhecimento dos problemas ambientais como algo que afeta a todos e a incorporação do meio ambiente 
na agenda política dos movimentos sociais, das empresas públicas e privadas e dos pleitos políticos eletivos, 
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faz com que os debates sobre a questão ambiental urbana, amparados na produção social do espaço, 
passe a resgatar cada vez mais preocupações que envolvem a dialética da relação sociedade-natureza, 
também, no espaço urbano. Partindo dessas considerações, propôs-se uma pesquisa teórica e empírica 
sobre a vulnerabilidade socioambiental no contexto socioespacial de uma cidade Amazônica localizada na 
região Oeste do Estado do Pará, a cidade de Santarém, dando ênfase a apropriação desigual do solo e dos 
equipamentos e serviços urbanos.  

ASSENTAMENTO E REASSENTAMENTO PRECÁRIO: POLÍTICAS RECENTES E DESAFIOS PARA A 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL URBANA EM SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DE CAMPINAS/SP.
Laura Machado de Mello Bueno (PUCCAMP) - laurabueno500@gmail.com
Professora titular da Pontifícia Universidade Católica de Campinas no Programa de Pós-Graduação em 
Urbanismo e na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Simone Bandeira de Souza (PUCCAMP) - simone.bandeira.souza@gmail.com
Aluna do programa de pós-graduação de mestrado em urbanismo na Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas.
Taís Economides Gallina (PUCCAMP) - tais_economides@hotmail.com
Estudante de graduação na faculdade de arquitetura e urbanismo na Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas

Esse artigo foi elaborado a partir da pergunta - o que aconteceu com os assentamentos precários (favelas 
e ocupações) onde ocorreu a remoção de parte dos moradores em decorrência de situações de risco 
(inundação, desbarrancamento de margens e desabamento da construção)? A necessidade de remoção de 
assentamentos precários e irregulares é largamente apresentada como grande obstáculo para a recuperação 
ambiental urbana. Em Campinas, o Programa Minha Casa Minha vida possibilitou à Prefeitura Municipal 
promover remoções de áreas de risco. Neste artigo é apresentado o caso de área pública ocupada por favela, 
parcialmente removida para o Conjunto Residencial Sirius. O assentamento localiza-se em bacia hidrográfica 
altamente urbanizada, do córrego do Laranja, paralelo à Rodovia Anhanguera, importante eixo viário regional. 
Famílias foram removidas deste local devido a situações de risco de inundação e desbarrancamento das 
margens. Para isso foram levantados os projetos de parcelamento originais, realizadas visitas e análises 
dos locais e cotejamento com planos municipais, para conhecer as ações posteriores à remoção e verificar 
seu planejamento. No sentido de desenvolver pesquisas prospectivas na busca de maior sustentabilidade 
urbana, a partir da proposta de ações planejadas por sub bacia hidrográfica, são propostas intervenções para 
um ambiente urbano mais sustentável e justo.

CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO: PERIFERIAS À MERCÊ DA 
SUBJETIVIDADE
Aline Roque da Silva (UFV) - roquealine@hotmail.com
Engenheira Civil graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora na Universidade 
Federal de Viçosa na área de Geotecnia Ambiental.
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Lúcio Flávio de Souza Villar (UFMG) - lvillar@etg.ufmg.br
Doutor em Engenharia Civil, Professor Associado do Departamento de Engenharia de Transportes e Geo-
tecnia da Escola de Engenharia da UFMG

O objetivo deste trabalho foi discutir a confiabilidade dos processos de classificação de áreas de risco 
geológico-geotécnico que vem sendo adotados no Brasil. Majoritariamente, têm sido utilizados métodos 
qualitativos, baseadas em parâmetros subjetivos e na experiência dos vistoriadores. Neste trabalho, foram 
avaliadas três diferentes metodologias de classificação de áreas de risco: o Programa Estrutural em 
Áreas de Risco de Belo Horizonte (PEAR), CAMPOS (2011) e Ministério das Cidades (2007). Por meio da 
aplicação das fichas de vistoria das metodologias citadas em um local da cidade de Belo Horizonte, foi feita 
uma análise comparativa entre elas. Após o devido embasamento teórico, evidenciou-se a necessidade 
urgente de tornar as metodologias de classificação mais confiáveis através da utilização de dados 
quantitativos, obtidos por meio de investigações geológico-geotécnicas. Chega-se também à proposição 
de se investir no uso de tecnologias, como a utilização de fotografias aéreas para monitoramento de áreas 
de risco.

CONFLITOS AMBIENTAIS NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: ESTUDO DE CASO DA ARIS VILA 
CAUHY
Pedro Ernesto Chaves Barbosa (Universidade Federal da Bahia) - pedroernestocbarbosa@gmail.com
Arquiteto e Urbanista pela Universidade de Brasília, aluno de especialização em paisagismo na Faculdade 
ESUDA e de mestrado em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal da Bahia
Liza Maria Souza de Andrade (Universidade de Brasília) - lizamsa@gmail.com
Possui graduação em Arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais (1989), mestrado (2005) e 
doutorado (2014) em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília.

Quando se trata de áreas como favelas, frequentemente se encontram em áreas de preservação ambiental 
dos mais variados tipos. A regularização enquanto política pública que se dedicada a resolver os problemas 
das áreas irregulares deve, portanto, trazer nas suas diretrizes o enfrentamento das questões urbanísticas e 
dominiais e das problemáticas ambientais. Este trabalho busca explorar, através do estudo de caso da ARIS 
Vila Cauhy, como a questão ambiental pode se tornar em um conflito quando são aplicadas as leis ambientais 
e de planejamento urbano.

CONFLITOS EM ÁREAS DE MANANCIAIS EM SÃO PAULO: O CASO DA GLEBA GRAJAÚ
Estefania Momm de Melo (FAU/USP) - estefania.momm@gmail.com
Arquiteta
Vitor Massato Yamamoto (FAU/USP) - vitormyamamoto@gmail.com
Arquiteto
Rosane de Almeida Tierno (FAU/USP) - ratierno@gmail.com
Advogada
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Karina Leitão (FAU/USP) - kaoleitao@gmail.com
Arquiteta, Professora Doutura

O presente artigo aborda a relação entre direito à moradia, recuperação ambiental e regularização de interesse 
social em áreas de proteção aos mananciais em São Paulo através do estudo de caso da Gleba Grajaú, área 
de cerca de 164 mil m² de propriedade da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo desde 1983. 
A análise abrange os principais impasses da ocupação da área e os entraves apresentados no processo de 
regularização apresentando, no espaço construído, um claro descolamento entre a legislação e o objeto a 
qual se pretende legislar. O estudo do qual resulta este artigo iniciou-se em 2016 e compreende: a análise 
histórica da Gleba desde a aprovação pela prefeitura e implantação por mutirão, de 82 unidades habitacionais 
da Vila Arco Íris; a ocupação irregular em parte da área remanescente da Gleba pela Vila Nascente; e ainda 
recentemente, a ocupação irregular e precária da última parcela livre da Gleba a partir de 2013. A pesquisa 
aborda ainda: a articulação dos diversos atores envolvidos neste processo, o acompanhamento do Termo 
de Ajustamento de Conduta estabelecido entre COHAB-SP e Ministério Público, e o uso do instrumento do 
Programa de Recuperação de Interesse Social a partir de 2013.

GESTÃO INTEGRADA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM FAVELAS E 
LOTEAMENTOS PRECÁRIOS
Raul de Almeida Miranda (UFABC) - raul.almiranda@gmail.com
Engenheiro Ambiental e Urbano

A partir de uma análise acerca das características físicas das favelas e loteamentos precários, assim como dos 
comportamentos da população residente, o presente artigo busca contribuir ao aprimoramento das soluções 
para os resíduos sólidos urbanos dentro dos projetos de urbanização de assentamentos precários. Com base 
em ações desenvolvidas por duas iniciativas bem-sucedidas no município de São Paulo, entende-se que as 
estratégias para o enfrentamento do problema devem ser orientadas por uma abordagem socioambiental, 
envolvendo a participação do poder público, do setor privado, da comunidade local e das organizações de 
catadores. Observa-se que é necessária a utilização de diferentes tipos de equipamentos no gerenciamento 
dos resíduos sólidos nessas porções do território, devido à precariedade de sua estrutura viária, mas que 
também é fundamental que a população local tenha consciência acerca de sua responsabilidade na gestão 
adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de construção civil, para evitar a presença de 
pontos de acúmulo. Percebe-se que um maior controle social na gestão integrada dos resíduos sólidos é 
capaz de proporcionar o desenvolvimento da cidadania aos moradores dos assentamentos precários e ajudar 
a transformar o quadro de injustiça socioambiental causado pelo processo de urbanização.

MARÉ REVOLTA: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E EMPODERAMENTO NA FAVELA
Carolina Hartmann Galeazzi (PROURB/ UFRJ) - galeazzi.carolina@gmail.com
Arquiteta urbanista cursando doutorado no PROURB/UFRJ desde 2017.

As favelas, no Rio, sofrem mais com o calor que outras partes da cidade. Primeiro porque a grande maioria 
se localiza onde as ilhas de calor, aumento das temperaturas oriundo da própria cidade e uma das causas do 
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aquecimento global, são mais intensas. Segundo, porque até as formas de lazer e amenização do calor dentro 
das comunidades são criminalizadas. Atualmente, grande parte da cidade neoliberal “em desenvolvimento” é 
construída pelos próprios moradores, sem assistência técnica adequada. É a urbanização dos baixos salários. 
As condições sociais produzem uma exposição desigual a riscos, e as desigualdades resultantes são, em grande 
parte, produto das relações de poder no contexto nacional e global. O movimento por justiça climática procurou 
demonstrar que não há questão ambiental a ser resolvida anteriormente à questão social. Dessa forma, para 
mudar o cenário desigual e melhorar a qualidade de vida nas favelas, acreditamos no pleno envolvimento e 
informação das comunidades e organizações sociais sobre as causas, consequências e formas de mitigação 
das mudanças climáticas. Nesse sentido, a ciência e a academia podem vir a ser um instrumento de apoio 
libertário, na medida em que cumprem sua função em compartilhar conhecimento. É fundamental estabelecer 
pontes entre áreas do conhecimento, estimulando o aprendizado e a ação transformadora, aproximando ciência 
e sociedade. Dividir o conhecimento é possibilitar o empoderamento.

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS 
AMBIENTALMENTE FRÁGEIS.
Miguel Reis Afonso (Prefeitura do Município de Suzano) - miguel-reis@uol.com.br
Bacharel em Ciências Jurídicas pela PUC-São Paulo. Mestre em Planejamento Urbano e Regional pela 
FAU-USP. Funcionário Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, especificamente Diretor da Habita-
ção, do município de Suzano-SP.
Letícia Mianni de Almeida (Prefeitura do Município de Suzano) - leticiamianni@hotmail.com
Estudante do 4°ano de Arquitetura e Urbanismo - USJT. Estagiária na Prefeitura de Suzano, na Secretaria 
de Plaejamento Urbano e Habitação
Sandra Cardoso (Prefeitura do Município de Suzano) - sandracdestito@gmail.com
Bacharel em Psicologia, Especialista em Gestão Pública, Técnica Social da Secretaria de Planejamento 
Urbano e Habitação da Prefeitura de Suzano

O objetivo deste trabalho visa explicitar a mediação de conflitos em três áreas ambientalmente frágeis do Município 
de Suzano – SP. A metodologia empregada no processo decorre de um diálogo intenso, através da ação realizada 
em campo, durante os últimos 18 meses, entre a equipe de habitação da Prefeitura de Suzano, os movimentos 
populares de moradia e as famílias residentes nas áreas objeto da ação. O mapeamento de três áreas, igualmente 
com os cadastros dos moradores, serviu como norteador do recorte da problemática. Assim como tratamos de 
observar, as distintas formas de mediações constatadas a partir das descrições de casos concretos que foram feitos 
durante o trabalho em campo. Desta forma, o processo de mediação de conflitos é analisado de maneira multíplice 
como produtor de decifração no escopo do desenvolvimento geográfico e habitacional. A ocupação de áreas em 
regiões metropolitanas segue um roteiro de perversidade quando se analisa a equação produção de moradia 
e irregularidade fundiária. As áreas mais frágeis do ponto de vista ambiental são aquelas que trazem a maior 
concentração da população excluída do mercado formal e, por contradição, pela legislação são as mais protegidas. 
O presente texto pretenderá analisar a atuação do governo local na mediação do conflito fundiário, a proposta de 
intervenção nas áreas em estudo e a solução adotada garantindo o direito à moradia com o novo instrumental de 
regularização fundiária hoje em vigor, de modo sustentável e equilibrado.  
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PARQUE ROYAL: DESAFIOS DA REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA PÓS-
URBANIZAÇÃO
Marcelo Silva da Fonseca (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro) - msfonseca.smu@gmail.com
Arquiteto e Urbanista (FAU-UFRJ- 1989), Mestre em Planejamento Urbano e Regional (IPPUR-UFRJ- 1996)

Trata-se de uma breve análise e síntese preliminar de alguns dos indicadores urbanísticos e fundiários 
verificados a partir de levantamento realizado na localidade Parque Royal, bairro da Portuguesa, Rio de 
Janeiro, no ano de 2017. Os indicadores urbanísticos encontrados apontaram para os atuais desafios da 
execução do projeto de regularização urbanística e fundiária de forma plena na localidade, pós-urbanização, 
considerando a dinâmica imobiliária encontrada, as novas tipologias e os arranjos formais das edificações, 
o alto grau de adensamento, as mudanças de titulares e as relações sociais e econômicas encontradas. Os 
dados são fontes de informações para consulta e monitoramento do Projeto de Regularização Fundiária 
do Parque Royal, atualmente em execução pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, tendo início com 
a então Secretaria de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, através da Coordenadoria de Regularização 
Urbanística e Fundiária, pela Gerência de Regularização Fundiária. A produção de indicadores e parâmetros 
foi uma das ferramentas utilizadas para fins de definição da metodologia a ser aplicada no processo de 
regularização fundiária, ação realizada após a urbanização no âmbito do Programa Favela Bairro, ano de 
1995. Foram sistematizados os dados, contendo o número de pavimentos das edificações, número de 
unidades, situação dos lotes e os conflitos da ocupação.

PROJETO URBANO, RISCO E VULNERABILIDADE EM FAVELAS: COMO LIDAR COM UM 
TERRITÓRIO EM PERMANENTE TRANSFORMAÇÃO?
Pablo Cesar Benetti (PROURB/FAU/UFRJ) - benettipablo@gmail.com
Arquiteto e urbanista, é coordenador do Laboratório de Habitação e Forma Urbana do PROURB/FAU-UFRJ. 
Docente da FAU/UFRJ. Desenvolveu mais de vinte projetos de urbanização de favelas. Premiado no Favela 
Bairro e com louvor no Concurso Morar Carioca.
Solange Araujo de Carvalho (PROURB/FAU/UFRJ) - solange@fau.ufrj.br
Estudante de Doutorado no PROUB/FAU/UFRJ. Docente da FAU/UFRJ. Atua em projetos em favelas, des-
tacando os PAC-Favelas Rocinha e Cantagalo/Pavão/Pavãozinho, e o Morar Carioca Verde, projeto-piloto 
em sustentabilidade em Babilônia e Chapéu Mangueira.

Buscamos perceber a lógica do Projeto Urbano em Favelas de modo a conseguir elencar e definir as 
diferenças, categorias e especificidades com o objetivo de discutir de maneira crítica e propositiva a prática 
atual entendendo suas possibilidades e limitações. Favelas podem ser caraterizadas como território em 
permanente expansão seja horizontalmente –   ocupando novas terras – seja verticalmente – intensificando 
o uso do solo. Esta dinâmica de transformação do território vem desde os primeiros momentos da ocupação 
e não podem ser desconsideradas pelo projeto. Nem sempre estas expansões são feitas em locais isentos 
de risco, gerando vulnerabilidade socioambiental. A nossa hipótese é de que a resiliência está diretamente 
ligada à maneira como são construídas as metodologias de projeto identificando atores que imprimam de fato 
suas lógicas no território, garantindo a sobrevivência futura dos mesmos. Nos casos que exemplificamos, 
estes projetos são fruto de contratações do poder público que estabelece o escopo de trabalhos de arquitetos 
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e os limites e relações com os moradores e outros órgãos de planejamento. Estudamos casos de referência 
de urbanização de favelas no Rio de Janeiro e em São Paulo, que mostram a permanente tensão entre 
projeto e a gestão futura do território.

REESTRUTURAÇÃO URBANA E MEIO AMBIENTE: CONFLITOS DA POLÍTICA HABITACIONAL NAS 
ÁREAS DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Lucas Daniel Ferreira (UFABC) - ferreira_luc@hotmail.com
Arquiteto e Urbanista, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Habitação 
e Cidade pela Escola da Cidade e mestrado em andamento na Universidade Federal do ABC. Em 2016, 
trabalhou no Programa Mananciais, da SEHAB-SP.
Ligia Santi Lupo (Profissional) - ligialupo@gmail.com
Arquiteta e Urbanista, formada pela Universidade de São Paulo, trabalha no Programa Vivanda. Em 2016, 
trabalhou no Programa Mananciais, da Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo.

O presente artigo analisa os desafios da política habitacional nas Áreas de Recuperação e Proteção dos 
Mananciais (APRM) do Município de São Paulo. Após um breve exame da produção social do espaço urbano 
das cidades brasileiras em um cenário de urbanização desigual, examina-se a questão ambiental urbana e 
as consequências da presença da agenda ambiental que legitima os processos de reestruturação urbana nas 
áreas de mananciais da porção sul do Município de São Paulo. A seguir, identifica-se o histórico da atuação 
do poder público na política habitacional desde o Programa Guarapiranga até o Programa Mananciais, em 
sua terceira Fase, a partir da contribuição da experiência dos autores deste artigo. Os argumentos são 
apresentados na hipótese principal de que os processos de remoções de famílias, concentrados nas APRMs, 
ocorrem com violações de direitos. Ao final, destaca-se a importância da construção e implementação de uma 
política habitacional municipal que garanta, acima de tudo, o direito à moradia digna.

REFLEXÕES ACERCA DA URBANIZAÇÃO, MEIO AMBIENTE E RESÍDUOS SÓLIDOS EM FAVELAS
Jacilene Cruz Magalhães (Universidade de São Paulo) - jcmagalhaes@usp.br
Bióloga e discente do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da Universidade de São Paulo 
(EACH/USP)
Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias (Universidade de São Paulo) - sgdias@usp.br
Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM), do Programa de Pós 
Graduação em Sustentabilidade (PPgS) e do curso de Bacharelado em Gestão Ambiental da Universidade 
de São Paulo.

O objetivo deste trabalho é trazer à tona dimensões ambientais relacionadas à favelização, dando-se ênfase 
à questão dos resíduos sólidos nessas áreas, e chamando atenção para a necessidade de se olhar para 
tais problemas, em uma perspectiva de mudança. Para cumprir ao objetivo, utilizou-se a metodologia de 
revisão narrativa da literatura, buscando identificar pontos disponíveis na literatura científica que abordem 
a questão estudada. A análise da literatura localizada revelou que as dimensões ambientais relacionadas 
às áreas de favela compreendem a questão do saneamento ambiental, uso inadequado do solo urbano, 
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habitações em áreas de riscos e áreas de proteção ambiental, além da disposição e manejo inadequado 
dos resíduos sólidos gerados. Finalmente quando a literatura trata de resíduos sólidos nas áreas de favelas, 
a problemática do manejo inadequado está frequentemente associada à ineficiência de coletas, resistência 
da população em direcionar o RSU para pontos de entrega voluntária, disposição irregular e exposição dos 
resíduos ao ar, ao solo e aos seres humanos, com consequências drásticas à saúde pública.

TECIDOS URBANOS E A IDENTIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA
Rosana Denaldi (UFABC) - denaldi.rosana@gmail.com
Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, Professora da Universidade Federal 
do ABC e coordenadora do LEPUR (Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos e Regionais).
Juliana Gomes Petrarolli (UFABC) - ju.petrarolli@gmail.com
Arquiteta, Urbanista e pesquisadora. Mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade 
Federal do ABC.
Gilmara da Silva Gonçalves (UFABC) - gilmara.goncalves94@gmail.com
Bacharela em ciência e tecnologia, discente do curso de Engenharia Ambiental Urbana da Universidade 
Federal do ABC
Gustavo Matheus de Morais (UFABC) - gum.morais@gmail.com
Discente do Bacharelado em Planejamento Territorial da Universidade Federal do ABC.

Há limitado número de estudos que tratam do tecido urbano dos assentamentos precários no Brasil. No 
âmbito do estudo ‘Desenvolvimento e aplicação de metodologia para identificação, caracterização e 
dimensionamento de assentamentos precários’, foram identificadas tipologias de tecidos de assentamentos 
precários, do tipo favelas e loteamentos, na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). Este artigo 
apresenta os resultados preliminares referentes à identificação e caracterização dos tecidos urbanos na 
RMBS. Apontam-se também abordagens que se fazem necessárias para promover a recuperação e 
integração dos assentamentos precários no contexto da RMBS.   

VERIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE GLOBAL FRENTE AOS PERIGOS DE DESLIZAMENTOS DE 
MASSAS NA COMUNIDADE PORTELINHA, MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS/RJ.
Clayson Marlei Figueiredo (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) - claysonfigueiredo@gmail.com
Engenheiro civil, especialização em Engenharia de Petróleo e Gás (UFF/IBEC), mestrando em Defesa e 
Segurança Civil (UFF). Servidor efetivo do município de Rio das Ostras/RJ, alocado na Coordenadoria de 
Defesa Civil, no cargo de engenheiro civil.

Este trabalho tem o objetivo de estimar as condições de vulnerabilidade, em suas diversas características, 
em relação aos perigos de deslizamentos de terras na comunidade da Portelinha, no bairro Residencial 
Praia Âncora, na cidade de Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro. As dimensões da vulnerabilidade 
global serão analisadas através das literaturas científicas, documentos e outras informações disponíveis, 



III URBFAVELAS 2018   I   101

entre elas, os registros feitos pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, nas ocasiões das diligências 
feitas para a delimitação de áreas de susceptibilidade na cidade. Espera-se que o resultado possa ser 
utilizado como subsídio para a tomada de decisões no processo de planejamento de diretrizes de mitigação 
e gerenciamento de risco.

A GOVERNANÇA URBANA PARTICIPATIVA E A DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DE URBANIZAÇÃO DE 
FAVELAS: AVANÇOS E DESAFIOS APÓS EXISTÊNCIA DO MINISTÉRIO DAS CIDADES
Will Robson COELHO (PROURB -FAU / UFRJ - PROGRAMA DE PÓS-GR) - willrobscoelho@yahoo.com.br
Doutorado em Urbanismo - PROURB - FAU / UFRJ2017; Mestre em Tec. Amb. Const. IAU|EESC -USP 
2002;  Arquiteto Urbanista FAU-UFRJ 1996, Professor Curso Arquitetura e Urb - Faculdade Gama & Sousa 
- FAU|G&S -ACEST/RJ 2018.
Sônia Azevedo Le Cocq d’ OLIVEIRA (PROURB - FAU / UFRJ - PROGRAMA DE PÓS-GR) - sonialecocq@
gmail.com
Doutora, Arquiteta e Urbanista, Professora Associada do PROURB - FAU / UFRJ - PROGRAMA DE PÓS-
-GRADUAÇÃO EM URBANISMO - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo / Universidade Federal do Rio de 
Janeiro

Assim como o III Seminário URBFAVELAS 2018 pretende atualizar o debate acerca do tema urbanização 
de favelas, o presente artigo trata o tema da governança urbana participativa se articulando particularmente 
à discussão do órgão de controle e o papel sobre as políticas, os programas, os processos e as formas 
de financiamento dessa ação pública. O artigo discute a governança urbana participativa após a criação 
do Ministério das Cidades em 2003, onde destacamos o caráter inovador do processo no Brasil e 
recortamos para estudo duas instâncias de controle fundamentais criadas nesta trajetória, que são as 
Conferências das Cidades e o Conselho Nacional das Cidades. O trabalho discutiu os modelos envolvidos 
no planejamento decisório, demonstrando as divergências e heterogeneidade nesses processos, 
identificando as desigualdades e vulnerabilidades das entidades sociais no ambiente urbano. Abordamos 
os protagonismos de representação social nestes processos de governança e as resoluções aprovadas 
por estas instâncias também quanto a definição de políticas de urbanização de favelas. Nesta síntese a 
partir de tese elaborada, procurou-se evidenciar a participação das entidades na definição de políticas de 
urbanização de assentamentos precários implementadas pelo Ministério das Cidades e as consequências 
de sua recente interrupção, sobretudo nesta conjuntura política conturbada e economicamente adversa.

A PREPONDERANCIA DOS INVESTIMENTOS LOCAIS NA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS: O CASO DE BELO HORIZONTE
Thêmis Amorim Aragão (UNIBH) - themisaragao@gmail.com
Professora Adjunta do curso de arquiteura e urbanismo do UNIBH. Mestre e doutora em planejamentour-
bano e regional pelo IPPUR/UFRJ
Lilian Gabrielle Kalcks de Castro (UNIBH) - liliankalcks@yahoo.com.br
Graduanda do curso de arquitetura e urbanismo do UNIBH. Pesquisadora de iniciação científica do 
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Observatório das Metrópoles
Luiza Maria Lana Cançado (UNIBH) - luizalanac@outlook.com
Graduanda do curso de arquitetura e urbanismo do UNIBH. Pesquisadora de iniciação científica do 
Observatório das Metrópoles

As ações de urbanização de assentamentos precários no Brasil têm sido predominantemente financiadas 
por recursos públicos federais. Contudo, a realidade de execução dos contratos de repasse de recursos 
coloca ao município custos que fogem ao planejamento, uma vez que a dinâmica de uma obra executada 
em um ambiente em constante transformação demanda flexibilidade orçamentária. Embora a possibilidade 
de ajuste nos quadros de composição de investimento exista, as regulamentações que envolvem a lei de 
licitação, as normativas da CAIXA e as próprias recomendações que envolvem os órgãos de controle ainda 
deixam pouca margem de manobra, atribuindo ao município consideráveis aportes para a manutenção e 
conclusão da obra. No caso de Belo Horizonte, a existência de uma política sistemática de urbanização 
de vilas e favelas associada ao orçamento participativo facilitou tanto a capitação de recursos federais 
junto ao PAC-Urbanização quanto garantiu o fluxo contínuo de investimentos em obras minimizando 
paralisações decorrentes dos entraves burocráticos de renegociações de planilhas junto a CAIXA. Por 
outro lado, para manter a política de urbanização nestes territórios, vamos mostrar que a contribuição 
financeira do governo local tem sido mais expressiva do que o senso comum avalia.

AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UAP: INCERTEZA E INOVAÇÃO
Jacira Saavedra Farias (PROURB/ FAU/ UFRJ) - jacira.saavedra.farias@gmail.com
Arquiteta e Urbanista. Mestre pelo PROURB/FAU/UFRJ. Arquiteta do INEA/SEA/RJ

Este artigo trata da questão da avaliação de implementação de políticas públicas para urbanização de 
assentamentos precários no Brasil. Apresentamos a avaliação de políticas como campo de estudo e sua 
evolução numa perspectiva histórica no contexto das políticas em geral e nas questões específicas da 
urbanização de assentamentos precários (UAP). Examinamos três casos de avaliação de UAP elaborados 
nas décadas de 1980, 1990 e 2010. Por fim, apresentamos uma contribuição para o debate da questão 
discutindo aspectos referentes à relevância da avaliação de implementação em programas de urbanização 
de favelas especialmente no que diz respeito a risco e incerteza e inovação no campo. 

DO PROJETO À OBRA: A GESTÃO DOS CONTRATOS DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO 
ÂMBITO DO PAC EM DIADEMA
Cláudia Bastos Coelho (Prefeitura do Município de Diadema) - clau.bcoelho@gmail.com
Arquiteta e Urbanista (FAU-UPM - 2003), mestra pela FAU-USP (2017), arquiteta da Secretaria de Habi-
tação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de Diadema
Rafael Sigrist Pontes Martins (Prefeitura do Município de Diadema) - rafaelsigrist.martins@gmail.com
Engenheiro Civil (UNICAMP-2014), engenheiro da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
do Município de Diadema
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A criação de uma modalidade no Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) voltada à urbanização 
de assentamentos precários, em 2007, permitiu um aporte inédito de recursos para as diversas obras que 
compõem a urbanização integrada de favelas. Diadema, na região do ABC, apesar do amplo histórico com 
urbanização de favelas, enfrentou grandes dificuldades na implementação das intervenções do PAC. O 
presente artigo apresenta a experiência do município com a gestão dos contratos do programa, focando 
nas adversidades enfrentadas durante suas diversas etapas: projeto, orçamentos e obras. Propõe, por 
fim, uma reflexão sobre os resultados obtidos até o momento e alternativas de enfrentamento para os 
problemas identificados no processo.

IMPLEMENTAÇÃO DO PAC-URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: O QUE 
INFLUENCIOU OS RESULTADOS NOS MUNICÍPIOS?
Fernanda Lima-Silva (EAESP/FGV) - emaildefernandalima@gmail.com
Doutoranda em Administração Pública e Governo. Pesquisa políticas urbanas e habitacionais

O artigo realiza uma análise exploratória da implementação dos projetos do Programa de Aceleração 
do Crescimento – Urbanização de Assentamentos Precários, o maior programa federal de urbanização 
de favelas. Muitos estudos já exploraram a implementação do programa, identificando os desafios 
que dificultaram alavancar as taxas de execução, a qualidade e a abrangência das intervenções, 
frequentemente relacionando-os com a limitada capacidade institucional da maioria dos municípios. 
Por conta dos problemas de sua implementação, o Programa perdeu espaço e legitimidade na agenda 
governamental, principalmente a partir do lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida. Isto posto, esta 
pesquisa visa aprofundar a reflexão sobre a relação entre os resultados da implementação do programa e 
possíveis fatores explicativos, como a capacidade institucional dos municípios, características do projeto e 
dimensões políticas e territoriais. Tem-se como foco os projetos financiados com recursos não-onerosos e 
implementados por governos municipais entre 2007 e 2017. Os resultados da pesquisa sugerem, por um 
lado, que as baixas taxas de execução do Programa não derivam apenas de capacidades institucionais 
dos municípios, visto que estas elevaram-se significativamente nos últimos anos e que municípios com 
diferentes capacidades atingiram resultados semelhantes. Por outro lado, indicam que as características 
dos projetos e a dimensão territorial tem maior potencial de influência no ‘sucesso’ da implementação.

METODOLOGIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PAC: 
O CASO DO ASSENTAMENTO PRECÁRIO CHAFICK, EM MAUÁ
Juliana Gomes Petrarolli (UFABC) - ju.petrarolli@gmail.com
Arquiteta e Urbanista, mestre em Planejamento e Gestão do Território pela UFABC (2015). Pesquisadora 
do Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos e Regionais (LEPUR) desde 2013.
Fernando Dimiranda Boari (Transversal Escritório de Arq. e Urb.) - fernandoboari@gmail.com
Arquiteto e Urbanista formado pela FAU-USP (2012).
Fábio Marques de Carvalho (Rosa e Carvalho Arq. e Design) - fabio_carvalho15@yahoo.com.br
Técnico em Edificação e estudante de Arquitetura e Urbanismo na FMU
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Apesar da aprovação da Lei Federal de Assistência Técnica e Jurídica gratuita para famílias de baixa 
renda em 2008 e da possibilidade de execução de obras de Melhorias Habitacionais com recursos do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) desde 2007, poucas experiências têm sido colocadas em 
práticas neste campo, ainda que seja necessário fazer frente à dimensão da inadequação domiciliar no 
país.  No âmbito do PAC, a dificuldade de contratação e execução de obras de melhorias habitacionais 
se deve à incompatibilidade dos parâmetros de aprovação de projetos adotadas pelo programa e as 
dinâmicas aceleradas de transformação dos assentamentos precários. O presente artigo tem como objetivo 
apresentar a metodologia adotada para implementação de melhorias habitacionais no assentamento 
Chafick, em Mauá (SP), que buscou superar alguns dos entreves impostos pelo PAC para execução deste 
tipo de obra.

VLT DE FORTALEZA- CE: HISTÓRICO DO ENTORNO E AGENTES ENVOLVIDOS
Simone Farias Cabral de Oliveira (Lehab UFC) - sfco.1987@gmail.com
Pesquisadora do Laboratório de Estudos da Habitação (LEHAB-UFC)

O trabalho é dividido em duas sessões principais, sendo a primeira o resgate histórico das comunidades 
atingidas pela obra do VLT de Fortaleza-CE. Tal resgate é feito em consonância com a consolidação da 
cidade em si, e do papel exercido pelas populações  na sua construção. Em seguida, são apresentados 
e discutidos os agentes envolvidos com a obra, e suas formas de atuação. O objetivo da união dessas 
discussões é o de investigar a visão e o tratamento destinado à população atingida, a despeito de toda 
sua relevância para a consolidação do seu entorno. Desta forma, o trabalho trata da temática de execução 
de obras não como uma intervenção nos assentamentos atingidosde modo a promover melhorias, mas 
de desestruturá-los.

”GELO NÃO É PEDRA!”: INFORMALIDADE URBANA E ALGUNS ASPECTOS DA REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL NA LEI 13.465/2017
Caio Santo Amore (FAUUSP; Peabiru) - caiosantoamore@gmail.com
Professor do Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo; arquiteto e urbanista da assessoria técnica Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais
Ricardo de Sousa Moretti (UFABC) - ufabc.moretti@gmail.com
Engenheiro-civil, professor do Programa de Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal 
do ABC

Parte-se de uma análise de alguns aspectos físicos e urbanísticos da lei federal 13.465/2017 para discutir 
a ideia de informalidade como um modo de ser da urbanização brasileira e os procedimentos usuais de 
urbanização e regularização de assentamentos precários. Com isso, aponta-se para a possibilidade e a 
importância de avançar com os processos de regularização fundiária que reconheçam as características 
próprias dos assentamentos – nos planos, projetos, titulação e gestão – para levar à melhoria das 
condições urbanas e ambientais e à segurança de posse.
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A IMPORTÂNCIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO À 
MORADIA: O PROCESSO REGULATÓRIO ADOTADO NO SISTEMA BRASILEIRO A PARTIR DA LEI 
13.465/2017
Arleide Meylan (Universidade de Brasília) - arleide.meylan@ufersa.edu.br
Professora do curso de Direito na Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Graduada e 
mestre pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Doutoranda pela Universidade de Brasília (UNB)
Alexandre Bernardino Costa (Universidade de Brasília) - abc.alexandre@gmail.com
Graduado pela Universidade de Brasília. Mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina (1992) e 
doutorado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais (2005).

Este trabalho pretende analisar o processo regulatório implementado no sistema brasileiro, quanto 
ao instituto da regularização fundiária urbana e rural, que sofreu recentes alterações através da Lei 
13.465/2017, buscando, assim, a compreensão dos procedimentos de democratização da propriedade, 
principalmente, em um contexto que evidencia um paradigma regulatório fortemente influenciado pela teoria 
public choise, tendo em vista que o Estado não reconheceu um dos princípios basilares da sistemática 
urbanista, excluindo os segmentos pertinentes na discussão de formulação da lei nova, elidindo, assim, 
a participação social e instituiu mecanismos de regularização que não se coadunam com a proposta do 
sistema urbanista. Considerando, também, que a construção de um sistema legislativo na política urbana 
brasileira, em prol do reconhecimento e da efetividade do princípio da função social da propriedade e do 
direito à moradia irradia efeitos em todo a ordem jurídico-urbanista e na própria sociedade, faz-se mister 
refletir, se o sistema atual contribui para a reversão de processos de segregação socioespacial, no sentido 
de possibilitar que famílias em situação de vulnerabilidade social tenham acesso à moradia e segurança 
jurídica da posse, atuando, portanto, para a promoção da cidadania e da justiça social no âmbito das 
cidades

A NOVA LEI E OS VELHOS DESAFIOS NO CONTEXTO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DE SÃO PAULO EM PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL
Tatiana Zamoner (Defensoria Pública do Estado de São Paulo) - tatianazamoner@gmail.com
Graduação e Mestrado pela FAU/USP. Trabalhou na área de licenciamento ambiental na prefeitura de 
Santo André e atualmente é arquiteta e urbanista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

A edição da Lei Federal nº 13.465 de 2017, que trata da Regularização Fundiária de áreas urbanas e 
rurais, desencadeou uma série de debates, cercada de dúvidas e inseguranças em torno dos novos 
procedimentos que se somam ao já conturbado, complexo e oneroso processo de regularização 
fundiária de assentamentos de baixa renda. O desafio da regularização fundiária para as populações de 
baixa renda é a sua inclusão no que chamamos de cidade formal, que extrapola a questão do registro 
imobiliário, envolvendo questões de complexa resolução, como a inclusão socioeconômica de seus 
moradores, qualidade de vida, inclusão ambiental e mobilidade urbana. Neste sentido, uma abordagem 
necessária das normas vigentes de regularização fundiária deve problematizar as novas possibilidades 
de atuação à luz das as velhas dificuldades de inclusão dos chamados assentamentos de interesse 
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social. Questiona-se se os dispositivos presentes na nova Lei, que trazem a desejável simplificação dos 
procedimentos administrativos que envolvem o processo de regularização fundiária, contribuirão para a 
promoção de moradia digna para os habitantes dos assentamentos informais de baixa renda.

AS TERRAS RURAIS DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL SOB A ÓTICA DA LEI Nº 13.465/2017
Flavia Pedrosa Pereira (UnB) - flaviapereira09@gmail.com
Graduação em Arquitetura e Urbanismo e em Direito. Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente e 
Doutoranda na FAU-UnB. Servidora Pública Federal. Arquiteta da Secretaria do Patrimônio da União.

A União é proprietária de cerca de 40.000 hectares de terras públicas rurais no Distrito Federal, o 
que corresponde a 7% do território do DF. Com a investigação procura-se compreender as alterações 
promovidas pela Lei nº 13.465/2017, que se originou da MP 759/2016, em relação aos procedimentos 
para alienação dos imóveis rurais da União no DF e suas possíveis consequências. A importância da 
abordagem consiste em fomentar uma discussão sobre as características e relevância dos bens públicos 
rurais, as atuais formas de destinação, as receitas públicas geradas ou não, o contexto do surgimento 
da MP 759/2016 e sua posterior conversão em lei e, por fim, as principais modificações e possíveis 
consequências dos novos procedimentos que visam estimular a alienação dos imóveis públicos. Para 
isso, realizou-se revisão bibliográfica, da legislação, houve participação em eventos relacionados ao 
tema e elaboraram-se mapas temáticos. Conclui-se que há que se dedicar especial atenção às iniciativas 
conduzidas a partir do novo marco regulatório, tendo em vista a terra urbana e rural no Brasil serem alvo 
de crescentes disputas que desafiam o cumprimento da função social, e a importância dos bens públicos 
dominiais para a consecução de políticas públicas.

CONTRADIÇÕES NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: UMA ANÁLISE TEÓRICA 
ILUMINADA A PARTIR DO CASO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA – MG
Laura Santos Granja (IPPUR - UFRJ) - lauragranja@icloud.com
Mestranda em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR - UFRJ (bolsista CAPES). Integrante do 
Laboratório de Estudos das Transformações do Direito Urbanístico Brasileiro - LEDUB. Graduada em 
Arquitetura e Urbanismo pela UFJF, com intercâmbio acadêmico na

O direito à cidade e à moradia são os fundamentos para a promoção de uma política urbana que priorize a 
regularização fundiária plena dos assentamentos precários, visando a melhoria das condições de vida de 
toda essa população. Esses processos, que vêm sendo aplicados e aprimorados desde a década de 80 
no Brasil, especialmente depois da Constituição de 88, foram incorporados à legislação nacional em 2009, 
com a Lei nº 11.977. Entretanto, não muito se avançou no que diz respeito ao estudo desses processos a 
longo prazo. Nesse sentido, a proposta deste artigo é fazer uma sistematização teórica das contradições 
que envolvem a regularização fundiária, e trazer a teoria à aplicação prática que se vê nos  processos de 
regularização fundiária no município de Juiz de Fora – MG, na condução que se dá a esses processos. A 
partir dai, nos cabe uma reflexão crítica do legado da regularização até o momento atual que instigue o 
pensar para as análises da nova lei de regularização promulgada em 2017.
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ENTRE IDEALIZAR E FAZER, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONFORME A LEI 13.465/2017: 
REFLEXÕES ACERCA DAS EXPERIÊNCIAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UFPE EM 
IGARASSU-PE.
Fabiano Rocha Diniz (UFPE) - frdiniz.ufpe@gmail.com
Arquiteto-urbanista; doutor em Geografia, Urbanismo e Ordenamento pela Université Paris 3; professor ad-
junto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE; pesquisador do Observatório das Metrópoles 
Núcleo Pernambuco e do Inciti.
Silvio Jacks dos Anjos Garnés (UFPE) - silviogarnes@gmail.com
Engenheiro agrimensor; doutor em Ciências Geodésicas pela UFPR; professor adjunto do Departamento 
de Engenharia Cartográfica da UFPE; pesquisador do Grupo de Pesquisa Regularização Fundiária de 
Pernambuco.
Ronaldo Augusto Campos Pessoa (UFT) - camposbr@hotmail.com
Bacharel em Ciências Sociais pela Unicap; doutor em Políticas Públicas pela Universität Speyer; 
professor associado do departamento de Ciências Sociais da UFT;  pesquisador do Grupo de Pesquisa 
Regularização Fundiária de Pernambuco.
Maria de Lourdes de Aquino Macedo Gonçalves (UFPE) - mlaquino@gmail.com
Engenheira Cartógrafa; doutora em Ciências Geodésicas pela UFPR; professora adjunta do Depar-
tamento de Engenharia Cartográfica da UFPE; pesquisadora do Grupo de Pesquisa Regularização 
Fundiária de Pernambuco.

A experiência de extensão universitária da UFPE no apoio à urbanização de favelas remonta aos anos 
1980, pautando-se pela defesa do direito à cidade e da inclusão socioespacial de assentamentos pobres. 
A práxis de regularização plena busca promover a “equidade territorial” sintetizada no ideal de acesso e 
de usufruto da terra, das infraestruturas e dos serviços  urbanos, como vetor de transformação do espaço 
urbano. A extensão é terreno para o apoio à conquista dessa equidade pela população  excluída e um 
laboratório de experimentação e aprendizado frente às mudanças trazidas pela Lei nº 13.465/2017. O 
presente artigo busca realizar uma reflexão crítica dessa atividade, tendo como objeto a experiência de 
regularização fundiária de unidades habitacionais inscritas em “núcleos urbanos informais” no município de 
Igarassu, Pernambuco. Na contraposição entre o idealismo das proposições e os resultados alcançados, o 
trabalho busca responder a duas questões centrais: Até que ponto a aplicação prática dos novos preceitos 
legais se afasta das intenções originais da luta pela regularização plena? Como as atividades de extensão 
universitária podem mitigar as inseguranças trazidas pelo novo quadro legal, em defesa da inclusão 
territorial dos ocupantes dos “núcleos urbanos informais”?

LEI 13.465/2017: A LUTA DA IZIDORA POR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Taís Clark (UFMG) - tataclark@gmail.com
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG e advogada popular.

Entendendo regularização fundiária a partir da perspectiva de integração socioespacial, os moradores da 
Izidora lutam por sua permanência no território ocupado desde 2013 e pela regularização. Nesse sentido, 
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esse artigo pretende analisar os desafios vivenciados pela comunidade nos últimos cinco anos na luta pela 
efetivação de seus direitos e mais recentemente pela regularização fundiária. Para isso, primeiramente é 
feita uma contextualização sobre a Ocupação Izidora e seu surgimento em meio às jornadas de junho de 
2013, para depois serem pontuados alguns marcos fundamentais na regulamentação da política urbana 
brasileira, culminando em uma crítica à nova lei de Regularização Fundiária. Por fim, são apresentados 
os principais desafios encontrados pelos moradores durante esse processo, assim como esboçadas 
possíveis saídas encontradas na interpretação da nova lei sob à luz da Constituição Federal de 1988 e do 
Estatuto da Cidade.

NOVO MARCO LEGAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: AVANÇOS E MODIFICAÇÕES NO 
PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR ÁFRICA EM NATAL/RN.
Maria Caroline Farkat Diógenes (UFRN) - carolfarkat@yahoo.com.br
Arquiteta e Urbanista com mestrado na UFRN sob a temática de avaliação de Programas e Projetos 
Habitacionais. Experiencia profissional em gestão de projetos habitacionais e de Regularização Fundiária 
na cidade de Natal/RN.
Felipe Maciel Pinheiro Barros (UNIRNr) - felipemaciel@hotmail.com
Advogado. Sócio do Freire & Pignataro Advogados Associados. Mestre em Direito Constitucional 
(UFRN), Especialista em Direito Constitucional (UFRN) e Graduado em Direito (UFRN). Assessor Jurídi-
co da Prefeitura Municipal de Natal e professor de Direito.

O processo de urbanização brasileiro, tradicionalmente conhecido, constituiu um modelo de cidade onde 
temos de intervir em áreas ocupadas, ao invés de planeja-las. Por isso, a necessidade da Regularização 
Fundiária (RF) é premente. Esse contexto desponta com legislações recentes, tais como a 13.465/17, as 
quais tratam os assentamentos ocupados, suprindo a lacuna legal de legislações que foram pensadas 
para áreas de terra nua. A Lei nº 13.465/17, na condição de novo marco legal, ainda não se conhece 
avanços considerando ganhos sociais adquiridos, tais como o direito à moradia e a cidade. Neste sentido, 
o artigo assenta-se no seguinte tema-problema: quais os avanços e modificações que o novo marco legal 
da RF trouxe ao processo de intervenção urbana de ocupações irregulares? Apresenta um estudo de 
caso do processo de RF da ocupação irregular África, localizada em Natal/RN, a qual entregou títulos em 
2018, utilizando a nova lei em seu licenciamento. Analisa conceitos como: ocupações irregulares, Áreas 
Especiais de Interesse Social, compreendendo RF e seus princípios da Política Nacional de Habitação, 
comparando com o que se pretende alcançar como os assentamentos sustentáveis segundo Agenda 
Habitat fazendo relação desse contexto com a especulação fundiária por Kowarick.

O TRATAMENTO LEGAL DA DIMENSÃO AMBIENTAL NOS PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL: O CONFLITO URBANO-AMBIENTAL NA PERSPECTIVA DA 
LEGISLAÇÃO
Thaís Fernanda Lopes (Prefeitura de São Paulo) - thaisflopes@uol.com.br
Advogada, mestre em Planejamento e Gestão do Terrritório pela UFABC, atuou como Consultora Jurídica 
na Secretaria de Habitação de São Bernardo do Campo e atualmente é assessora jurídica na Coordenado-
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ria de Regularização Fundiária do Município de São Paulo

O conflito ambiental-urbano analisado pela perspectiva da trajetória do tratamento da dimensão ambiental 
na legislação urbana de regularização fundiária. As mudanças legislativas sobre o tema refletem a tentativa 
de mitigar os conflitos existentes entre o direito ambiental e o direito à moradia presentes nos projetos de 
regularização fundiária de interesse social.

OS DESAFIOS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO BAIRRO CARUARA, SANTOS/SP.
Sophia Alvarez Amaral Melo Bueno (Universidade Católica de Santos) - sophiabueno10@gmail.com
Advogada formada pela Universidade de Ribeirão Preto, com extensão em Direito Penal pela Universidade 
Damásio de Jesus e mestranda em Direito Ambiental e Sustentabilidade pela Universidade Católica de 
Santos
José Marques Carriço (Universidade Católica de Santos) - jose.carrico@unisantos.br
Arquiteto do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Santos, mestre e doutor em Planejamento 
Urbano e Regional pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, professor do programa de pós-gra-
duação Stricto Sensu da Universidade Católica de Santos.

O modo de urbanização do litoral paulista, baseado no turismo, é marcado por fragmentação e descontinuidade 
territoriais, deficiências de infraestrutura, monofuncionalidade residencial, impactos ambientais negativos e 
precariedade habitacional, com situações de irregularidade fundiária, como no bairro Caruara, localizado 
na área continental do município de Santos. Neste núcleo, distante da sede do município, em área de 
amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar, observa-se ocupações em áreas de proteção ambiental, 
em sopés de morros, com supressão de vegetação, além de parcelamentos irregulares e ocupação de faixa 
de terrenos da União, em um contexto de predominância de população de baixa renda. Assim, busca-se 
compreender as formas de irregularidade e identificar, no âmbito do marco legal da regularização fundiária 
urbana, os instrumentos jurídicos e urbanísticos que podem ser utilizados no sentido de transformar este 
núcleo em um espaço mais sustentável.  

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: A EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO 
URBANO INFORMAL TAPAJÓS NA CIDADE DE IGARASSU – PE
Jaqueline Miranda da Silva Pereira (UFPE) - jaquelinemirandapereira@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo
Ronaldo Augusto Campos Pessoa (UFT) - camposbr@hotmail.com
Cientista Político, Professor Associado
Luiza Graciano (UFPE) - luizagraciano.m@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo

Este artigo discorre sobre a experiência do Projeto de Extensão Universitária intitulado “Regularização Fundiária 
de Assentamentos Habitacionais na Região Metropolitana do Recife”, realizado pela Universidade Federal de 
Pernambuco em parceria com o Ministério das Cidades, em três áreas do município de Igarassu - PE, sob a 



III URBFAVELAS 2018   I   110

orientação da recente Lei 13.465/2017.  O trabalho vale-se da vivência e compreensão dos estudantes de 
graduação e pós-graduação sobre a importância da atividade de pesquisa em extensão universitária, não só 
no âmbito do projeto de facilitar a concessão da posse jurídica da terra a população, como também aproximar 
as relações entre academia, instâncias governamentais e, sobretudo, a comunidade beneficiada, garantindo a 
esta o direito à cidade. Busca-se ressaltar aqui a experiência do Núcleo Urbano Informal Novo Tapajós o qual 
compreende um núcleo urbano consolidado e bem integrado à malha urbana de Igarassu.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA PRÁTICA: POSSIBILIDADES DA LEI Nº 13.465/2017 NOS 
ASSENTAMENTOS GETÚLIO VARGAS E SALIM FELÍCIO
Andrea Figueiredo Arruda Canavarros (UFMT) - afarruda@gmail.com
Claudio Miranda (UFMT) - cmiranda@terra.com.br

Este artigo apresenta os resultados parciais do Projeto “Regularização fundiária na prática: implementação 
dos instrumentos a partir da Lei nº 13.465/2017”, do Núcleo de Estudos e Escritório Modelo de Arquitetura 
e Urbanismo (NEAU), do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal de Mato Grosso. O projeto 
procura articular a extensão ao ensino e a pesquisa, uma vez que se pretende identificar, mensurar e 
caracterizar as tipologias de irregularidade dos assentamentos precários em Cuiabá, bem como promover 
experiências de implementação prática e ações efetivas de regularização urbanística e fundiária. 
As experiências aqui apresentadas se referem aos assentamentos Getúlio Vargas e Salim Felício, 
tipologicamente identificados como uma ocupação irregular e loteamento irregular, que apresentam 
especificidades locais recorrentes e procuraram aproximar o compromisso da Universidade na leitura da 
complexidade prática da regularização fundiária, buscando possibilidades da aplicabilidade frente à nova 
legislação, em meio a enorme fragilidade institucional e administrativa do município. 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS ZEIS: A PERSPECTIVA DAS LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS, 
DO ESTADO E DOS AGENTES PRIVADOS NO CASO DE ENTRA APULSO (RECIFE/PE)
Pedro Ernesto Chaves Barbosa (UFBA) - pedroernestocbarbosa@gmail.com
Arquiteto Urbanista (UNB), mestrando em arquitetura e urbanismo (UFBA). Membro da CIAPA/UFPE.
Fabiano Rocha Diniz (UFPE) - frdiniz.ufpe@gmail.com
Arquiteto Urbanista (UFPE), Mestre em Desenvolvimento Urbano (UFPE), Doutor em Geografia e Orde-
namento Territorial (PARIS III). Membro da CIAPA/UFPE e do Observatório das Metrópoles-PE/UFPE.
Danielle de Melo Rocha.(UFPE) - dmrocha.ufpe@gmail.com
Arquiteta Urbanista (UFPE), Mestre em Geografia (UFPE), Doutora em Geografia e Ordenamento Territo-
rial (PARIS III). Membro da CIAPA/UFPE e do Observatório das Metrópoles-PE/UFPE.

Este trabalho faz uma análise dos problemas de regularização da ZEIS Entra Apulso no Recife, com base 
na análise de documentos e entrevistas semi-estruturadas com atores sociais desse processo. Para a 
análise foi utilizado o conceito de regularização fundiária plena ou pluridimensional definida por CHAER 
(2016) que define ações esperadas (básicas e desejáveis) nas dimensões urbanística, ambiental, social e 
jurídica. A leitura dos documentos (estudos e projetos) desenvolvidos pelos organismos da administração 
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municipal e por agentes privados (empresa de consultoria técnica) contratados para sua realização, apoiam 
a análise dos registros das entrevistas e a perspectiva de cada um dos entrevistados. Foram identificados 
como problemas a falta de efetividade dos procedimentos por parte do Estado, na figura do município, 
para tratar regularização em seu conceito amplo, a morosidade do mesmo para agenciar soluções em 
especial no que se refere à remoções e reassentamentos e a falta de transparência e participação efetiva 
da população no processo. Finalmente, antevê-se os impactos do quadro normativo trazido pela Lei 
13.465/2017 sobre o processo de regularização e, consequentemente, sobre as perspectiva de aplicação 
dessas dimensões.

REPENSANDO O PROGRAMA PAPEL PASSADO: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE PROJETOS 
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA A PARTIR DO CASO DO CONJUNTO HABITACIONAL CARLOS 
GOMES E COMUNIDADE HÍPICA
Caroline Rocha dos Santos (PPGD-UERJ) - carolrocha.santos@gmail.com
Pós graduando
Rafael Soares Gonçalves (PUC-Rio) - rafaelsgoncalves@yahoo.com.br
Docente

Durante os anos de 2015 e 2016 estivemos envolvidos em projetos de regularização urbanística e fundiária 
destinados às localidades identificadas como Conjunto Habitacional Carlos Gomes e Hípica, situadas, 
respectivamente, nos bairros de Barretos e Charitas na cidade de Niterói, zona metropolitana do Rio de 
Janeiro. O presente artigo é um esforço de organização e reflexão crítica sobre esta experiência com o 
intuito de perceber em que medida tais projetos rompem ou reforçam o paradigma que vem caracterizando 
a relação entre Estado e áreas informais ocupadas pela população pauperizada. Todavia, para realizar 
este exame precisamos antes apresentar qualitativamente estes projetos, descrevendo as áreas que os 
receberam e especificando os meandros pelos quais eles foram executados, com especial atenção aos 
instrumentos jurídicos utilizados para este fim. Assim, vamos analisar, na primeira seção, o escopo dos 
projetos implementados e, posteriormente, na segunda seção, o processo de aplicação dos projetos. Por fim, 
fazemos uma breve análise dos limites desses projetos, sobretudo diante da nova legislação de regularização 
fundiária. 

REURB EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE: DISPUTA PELO TERRITORIAL AMBIENTAL NA 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Rosane de Almeida Tierno (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da) - ratierno@gmail.com
Advogada, Mestranda em Urbanismo pela FAUUSP, Conselheira do IBDU - Instituto Brasileiro de Direito 
Urbanístico

A partir de uma perspectiva histórica-legislativa o presente artigo pretende analisar criticamente as 
disposições estabelecidas na nova lei referente à regularização fundiária - Lei º. 13.465/17, referente à 
possibilidade de realizar a regularização fundiária em áreas de preservação permanente, tanto no que tange 
à REURB S (assentamentos de moradores de baixa renda) quanto à REUB E (assentamento de moradores 
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de média e alta renda). Diante de uma interpretação sistêmica da legislação pátria, deduz-se que essas duas 
modalidades de REURB não se encontram incluídas nas hipóteses de intervenção em áreas de preservação 
permanentes taxativamente arroladas no art. 3º. do Código Florestal, quais sejam: a) utilidade pública; b) 
interesse social, e; c) baixo impacto ambiental; mesmo que incluídas nos arts. 64 e 65 do mesmo Código 
Florestal. O Julgamento pelo STF de quatro ações diretas de inconstitucionalidade e de uma ação direita de 
constitucionalidade em fevereiro de 2018 somente reafirmam a necessidade de uma interpretação restritiva 
em protetiva das APPs. Por fim, é trazido um recentíssimo julgado do TJSP em que os arts. 64 e 65 são 
utilizados para fundamentar a decisão de permanência da população em uma área pública, no bojo de uma 
ação de reintegração de posse promovida pelo estado

”SER OU NÃO SER FAVELA”: ENTRE REPRESENTAÇÕES E DISCURSOS DE LIDERANÇAS DA 
FAVELA DE VILA PRUDENTE
Kassia Bobadilla (UNIFESP) - kabeatriz@gmail.com
Gestora de Políticas Públicas, com especialização em Psicossociologia da Juventude e Políticas Públicas e 
Mestra em Ciências Sociais
André Delfino (Movimento de Defesa do Favelado)
Educador Social do Movimento de Defesa do Favelado e Gerente da ONG Arca do Crescer. Possui experi-
ência em educação de base e mobilização social em favelas.

O presente artigo busca debater os usos políticos e identitários que permeiam o termo “favela”, a partir das 
práticas e discursos de diferentes lideranças comunitárias e organizações que atuam no cotidiano da Favela 
de Vila Prudente, localizada na zona leste de São Paulo e tida como a favela mais antiga da cidade, conforme 
reiterado por esses próprios interlocutores. As práticas cotidianas e representações que delineiam esse território 
são relevantes de serem pensadas, pois essas são acionadas nos discursos de representantes de organizações 
e lideranças comunitárias que buscam apropriar-se dessas relações e memórias que permeiam a favela para 
assim articular e potencializar suas atuações. Nessa perspectiva, a favela configura-se como espaço político, 
ou lugar da política praticada, mediante dois processos concomitantes. Primeiro, pelas práticas engendradas 
no território por lideranças e organizações, as quais entrelaçam seus agires políticos com domínios próprios no 
território. Segundamente, pelas representações e signos que o território da favela, e essa própria terminologia, 
adquire nos discursos desses atores, sobretudo, para legitimar suas respectivas atuações e pautar intervenções 
que atendam às necessidades dos moradores em diferentes contextos históricos. 

A FAVELA COMO PARTE DA PAISAGEM CULTURAL URBANA: O CASO DO CONJUNTO SÃO 
VICENTE DE PAULO EM FORTALEZA - CE
Rafael Carvalho Fernandes Pereira (UNI7) - rcarvalho.fp@gmail.com
Estudante Universitário - Curso de Arquitetura e Urbanismo
André Araújo Almeida (UNI7/UNIFOR) - arqandrealmeida@netscape.net
Arquiteto urbanista, professor universitário (UNI7/UNIFOR), Membro Suplente do Conselho de Habitação 
Popular de Fortaleza
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O presente trabalho aborda a conceituação de favela e seu potencial de incorporação como parte da 
paisagem cultural urbana, mesmo contra a lógica de negação deste como parte da cidade. A partir da 
compreensão dos modelos urbanísticos ao longo da história, traça-se um paralelo entre a cidade “formal” 
e as características da favela como reprodução contemporânea da cidade tradicional, modelo salutar para 
a vida social urbana. Para isso estuda-se o caso do Conjunto São Vicente de Paulo, espaço de origem po-
pular localizado em área de consolidação urbanística e forte valorização imobiliária na cidade de Fortaleza. 
Nascido como assentamento espontâneo em duas quadras resultantes de loteamento na região da Aldeota, 
sofreu intervenção do Estado com um projeto de urbanização entre as décadas de 1970 e 1980. O projeto 
padronizou o espaço segundo modelos habitacionais modernistas, desconstruindo o assentamento original. 
Passados mais de 30 anos, hoje a área apresenta fortes indícios de reapropriação pelos moradores, cujos 
elementos identitários diferenciam-se do padrão de desenvolvimento do entorno. O trabalho identifica como, 
mesmo sofrendo intervenção homogeneizadora, a Favela das Quadras, ao se constituir em Conjunto, 
readapta-se e, passados 30 anos, apresenta nova conformação urbanística, materialização das relações 
sociais autônomas existentes.

A FAVELA URBANIZADA ENTRE FAVELA, COMUNIDADE E BAIRRO
Miguel Bustamante Fernandes Nazareth (Napplac/FAUUSP) - mgbustamante@gmail.com
Engenheiro Ambiental, Mestre em Arquitetura e Urbanismo
Este trabalho apresenta os principais resultados da pesquisa de mestrado Vila Nova Jaguaré entre favela, 
comunidade e bairro (XXXX, 2017). Desde de 2009, estuda-se no XXXX (XXXX) as transformações que 
a favela Vila Nova Jaguaré, situada no bairro do Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo, vinha sofrendo após 
uma intervenção pública. A partir de 2014, começamos a analisar essas transformações de um ponto de 
vista etnográfico e, confrontando os resultados de entrevistas, da oficina  e observações de campo com 
dados e fatos históricos da urbanização do bairro do Jaguaré, surgem pontes que ligam as dualidades da 
vida atual na Vila Nova Jaguaré às contradições do desenvolvimento urbano da favela. Nesse contexto, 
argumenta-se que as principais categorias adotadas pelos interlocutores da pesquisa para se posicionar a 
respeito do momento atual podem ser entendidas como territorialidades de organização social, desenvolvi-
mento, adensamento e precarização produzidas historicamente.

A PRODUÇÃO CULTURAL ATRAVÉS DO LAZER: ESTRATÉGIAS DE UM ESTUDO PRELIMINAR PARA 
PARQUE LINEAR COMUNIDADE PANTANAL (SE)
Alyne Marques Prata Alcântara de Azevedo - alyne_arqmarques@hotmail.com
Arquiteta e Urbanista
Nas favelas a utilização dos espaços remanescentes do adensamento residencial, como espaços de 
lazer, fortalece a existência do desejo de uma comunidade por espaços públicos destinados as práticas 
da vida cotidiana. Desta forma, visando o entendimento da urbanização de favelas e a inserção do lazer, 
sendo este um dos principais meios de produção e execução cultural. O presente artigo propõe apresentar 
estratégias elaboradas para a criação de estudo preliminar de um parque linear na Comunidade Patanal, 
localizada no município de Aracaju (SE). A fim de demonstrar que é por meio do reconhecimento e entendi-
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mento do conceito de cultura, que se faz possível compreender a identidade da comunidade, bem como os 
produtos culturais, para só assim criar espaços de uso coletivo, que proporcionem um ambiente confortável 
e convidativo para o exercício do lazer, que respeitem a apropriação e cultura social. Fortalecendo desta 
maneira as relações de vizinhança, a autoestima da comunidade e a requalificação do ambiente.

AÇÃO CULTURAL E TERRITÓRIO: UMA PESQUISA-AÇÃO NO LOTEAMENTO NOVO IGUASSÚ NO 
MUNICIPIO DE DIADEMA
Kelly Ferracini (Prefeitura do Município de Santos) - kellyferracini@yahoo.com.br
Possui graduação em Serviço Social pela Faculdade Paulista de Serviço Social de São Caetano do Sul 
(2007), especialização em Economia Urbana e Gestão Pública (PUCSP, 2012). Mestrado no Programa 
Planejamento e Gestão do Território na Universidade Federal d
Jamille Nascimento (Prefeitura do Município de Diadema) - jamille_nascimento@outlook.com
Estudante de Arquitetura e Urbanismo (FAU-UAM), estagiária da Secretaria de Habitação e Desenvolvimen-
to Urbano da Prefeitura do Município de Diadema
Trata-se de uma investigação acerca da relação entre a cultura e o território, especificamente sobre a 
ação do trabalho social desenvolvido no Loteamento Novo Iguassú no processo de reassentamento. A 
hipótese levantada é que a ação cultural nos processos do trabalho social possui uma relação direta com 
apropriação, identidade e território. Para tanto, os pesquisadores, que também estão inseridos no processo 
de trabalho de pós-ocupação na prefeitura do município de Diadema, especificamente, na secretaria de 
habitação departamento do trabalho social e departamento de planejamento habitacional, escolheram 
a pesquisa-ação como abordagem metodológica e, a partir de um olhar “de dentro”, busca evidenciar a 
importância da ação cultural no processo de transformação das cidades, observando suas possibilidades, 
potencialidades e desafios.    

AFETOS (IN)VISÍVEIS: FORMAS DE INTRODUÇÃO E APREENSÃO UTILIZADAS NAS COMUNIDADES 
FLECHAL DE CIMA E GROTA DA ALEGRIA, EM MACEIÓ/AL.
Ana Karolina Barbosa Corado Carneiro (UFAL) - karolcorado@gmail.com
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFAL (2018) e atualmente aluna especial do programa de pós 
graduação do DEHA/UFAL (2018); Pesquisadora pelo Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem(UFAL) e 
integrante do Coletivo Urbano AQUI FORA atuante em Maceió.
Alexandra Jane de Carvalho Freitas (UFAL) - alexandrajanepi@gmail.com
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFAL (2018).

O presente artigo objetiva demonstrar formas de introdução e apreensão derivadas de experiências realizadas 
entre os anos de 2017 e 2018, em duas comunidades que ocupam áreas de risco, localizadas na cidade de 
Maceió/AL. As áreas escolhidas para o desenvolvimento deste estudo, referem-se as favelas Flechal de Cima 
e Grota da Alegria, situadas em grotas. Ambas as comunidades compreendem aspectos sociais distintos, 
como: liderança comunitária, local de inserção na malha urbana e qualidade paisagística. Para tal, foram 
adotados métodos que contribuíssem na compreensão destes espaços de forma mais íntima, aplicando 
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dinâmicas que se utilizam da visão lúdica, para desenvolver uma apreensão cognitiva que relaciona as 
formas de pensar, necessidades e comportamentos do morador, indo além da prática comum de identificar 
problemas e caracterizar o espaço, o trabalho possibilitou um comparativo entre situações similares com 
características individuais.

ANÁLISE DA AUTOCONSTRUÇÃO A PARTIR DE SUAS PRÁTICAS
Geruza Lustosa de Andrade Tibo (Universidade Federal de Minas Gerais) - geruzalustosa@gmail.com
Arquiteta e Urbanista, Especialista em Planejamento Urbano Ambiental, Mestre e Doutoranda em Arquitetu-
ra e Urbanismo -NPGAU/UFMG, arquiteta da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e professora do Centro 
Universitário UNA.
Juliana Linhares (Universidade Federal de Minas Gerais) - juflinhares@gmail.com
Arquiteta e Urbanista, mestranda no Núcleo de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de 
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora do PRAXIS-EA/UFMG.
Denise Morado Nascimento (Universidade Federal de Minas Gerais) - dmorado@gmail.com
Arquiteta, Professora Associada da Escola de Arquitetura e do Programa de Pós-graduação em Arquitetura 
e Urbanismo (UFMG) , coordenadora do grupo PRAXIS-EA/UFMG, pesquisadora do CNPq.

O conceito autoconstrução é elástico e generalista, usualmente usado para se referir a moradia construída 
pelas populações pobres; entretanto, a autoconstrução é composta em sua espessura por diferentes práticas 
autoconstrutoras. Esse artigo propõe aprofundar o conceito a partir de suas práticas. Baseado no conceito 
de prática discursiva de Michel Foucault, entendemos que essas objetivam a produção autoconstrutora e, 
por isso, faz-se necessário primeiramente iluminá-las e, em seguida, revelar as coisas e os objetos que as 
práticas produzem. Para a decomposição do conceito, um diagrama de estrutura de análise da autoconstrução 
é proposto a partir de linhas de análise – agentes, autonomia, cultura, renda e recursos financeiros, tempo e 
território – e seus atributos. As tramas das linhas de análise envolvidas pelas práticas discursivas resultam 
em tipos da autoconstrução e que, por sua vez, decompõem a autoconstrução, em um movimento de ir-e-vir. 
Nesse sentido, a autoconstrução passa a ser entendida pelas linhas de análise e pelas suas práticas. Essa 
proposta teórica-analítica pretende contribuir para a necessária promoção de políticas públicas que envolvem 
autoconstrutores, técnicos e profissionais.

ARTICULAÇÕES URBANAS EM ESCADA: PLANEJAMENTO COLABORATIVO ATRAVÉS DA 
RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E CIDADE
Ana Clara Oliveira de Araújo (Universidade Federal da Bahia) - clara.oliveiradearaujo@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, membro do CURIAR - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanis-
mo
Jones de Sousa Nascimento (Universidade Federal da Bahia) - jones.dsn@hotmail.com
Graduando em Arquitetura e Urbanismo
Mariana Ribeiro Pardo (Universidade Federal da Bahia) - ribeiropardo.mariana@gmail.com
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Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, membro do CURIAR - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanis-
mo

Este texto tem como objetivo abordar uma experiência de extensão universitária, com o projeto Articulações 
Urbanas em Escada, que se configura como um processo de planejamento colaborativo na localidade de 
Escada, na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador, e estabelecer referências entre este projeto e o 
planejamento urbano, considerando alternativas para a implementação de propostas que considerem as 
necessidades reais da população. A aproximação com o território, iniciada através de uma disciplina de 
planejamento urbano e regional, teve como resultado a interlocução com a Escola Comunitária de Escada, 
que se configura como um espaço de desenvolvimento educativo e social para crianças e adolescentes 
da região, assumindo a importância de considerar a construção de uma consciência ativa sobre o local 
que habitam. Nesse sentido, buscou-se um diálogo horizontal entre comunidade e universidade, articulando 
as temáticas de Educação e Cidade com a elaboração coletiva de um plano de ações que contribua para 
fortalecer os vínculos entre Escola e Comunidade.

ARTICULANDO MIGRAÇÕES E MOVIMENTOS SOCIAIS: A SEGREGAÇÃO URBANA EM 
FLORIANÓPOLIS A PARTIR DO PERFIL DE SEM-TETOS
Francisco Canella (UDESC) - franciscocanella@hotmail.com
Professor da UDESC. Pesquisador e extensionista na periferia urbana de Florianópolis. Professor do 
Programa de Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental

O presente trabalho discute a dinâmica de segregação urbana na área metropolitana de Florianópolis, 
relacionando-a com a estigmatização da figura do migrante e com a forma como os conflitos tem historicamente 
se configurado na cidade. São analisados dados das recentes ocupações organizados pelo Movimento dos 
Sem-Teto na Grande Florianópolis na primeira metade da presente década. O artigo também discute a forma 
como a área metropolitana historicamente se constituiu, seus principais conflitos e o lugar ocupado pelas 
suas áreas de pobreza entre os anos de 1990 e 2015.

AS NARRATIVAS NA PRODUÇÃO DA URBANIDADE: A EXPERIÊNCIA HISTÓRICA DO MONTE 
SERRAT
Guilherme Galdo Ruchaud (UFPel) - guiruchaud@gmail.com
Arquiteto graduado pela UFSC, Mestrando em Antropologia pela UFPel

Este artigo traz algumas reflexões a respeito da temática da urbanização de favelas a partir do relato da 
experiência história de uma comunidade localizada na área central de Florianópolis/SC. A discussão se dá no 
âmbito da produção de urbanidade pela própria comunidade, em momentos distintos e complementares: pela 
construção da materialidade, a partir de processos autogestionários de mutirão desenvolvidos continuamente 
desde o início de sua ocupação; e pela ressignificação da memória desses processos na construção de 
narrativas locais, calcadas na luta, autonomia, resistência e solidariedade, e que fazem parte dessa produção 
de cidade por parte da comunidade.
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CANTEIROS CONTÍGUOS: GRADUAÇÃO, ESTÁGIO, EXTENSÃO, PESQUISA, TREINAMENTO, 
CONSTRUÇÃO, AUTOCONSTRUÇÃO
Eduardo Jorge Canella (EMCC) - canellae@gmail.com
Arquiteto e Urbanista, Gestor Publico, Coordenador Tecnico da Escola Municipal de Construcao Civil EMCC
Vitor Soares Miceli (FAU USP) - vitor.micel@usp.br
Estudante de Arquitetura e Urbanismo, Membro do Coletivo FAU Social
Victor de Almeida Presser - vapresser@gmail.com
Arquiteto e Urbanista, Membro do Coletivo Caetes e do Grupo de Construção Agroecologica
Evelyn Harumi Tomoyose (FAU USP) - evelyn.htomoyose@gmail.com
Estudante de Arquitetura e Urbanismo, Membro do Coletivo Caetes

No presente artigo busca-se expor experiências pedagógicas que contribuem para o aprofundamento 
da reflexão sobre a autoconstrução enquanto conhecimento e prática arquitetônica e construtiva, por 
meio de interações entre universidade, poder público e sociedade civil. Apresenta-se o funcionamento 
da Escola Municipal de Construção Civil (EMCC), da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra (PMTS), 
sua relação com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU USP) e o 
sentido desta relação frente à sociedade civil e, principalmente, elabora-se uma análise dos canteiros-
escola das duas instituições. Tais experiências foram possibilitadas pelo convênio estabelecido entre 
a EMCC, e a FAU USP, o qual viabilizou o estágio realizado durante o ano de 2017-2018, a princípio, 
por três estudantes de arquitetura e urbanismo. A problematização em torno do ensino de ambas as 
instituições, tomando como base seus canteiros de obras, permite comparar suas práticas pedagógicas, 
aferir e propor aproximações entre projeto e obra, pensando em como isso pode se refletir na construção 
e na autoconstrução.

CONSTRUIR A CIDADE PRECÁRIA: AUTOCONSTRUÇÃO COMO PRÁTICA SOCIALMENTE 
SIGNIFICATIVA
Rovy Pessoa Ferreira (ENSAL) - rovy.pessoa-ferreira@lyon.archi.fr
Arquiteto e urbanista pela UFSC, architecte hmonp pela ENSAL, doutorando em arquitetura pela 
ENSAL

Este trabalho procura evidenciar em que medida as configurações espaciais influenciam as identidades 
sociais na favela de Paraisópolis, em São Paulo. A proposta consiste numa triplice análise: a) formas 
urbanas e processos construtivos, b) usos e práticas que ocorrem na favela, e c) discursos e retóricas 
adotadas pelos agentes da produção do espaço e pelos usuários. Esta abordagem procura revelar 
as lógicas e racionalidades presentes nas configurações espaciais, e se baseia em uma tipologia 
cruzando estratégias de investimento imobiliário, formas urbanas e práticas cotidianas para evidenciar 
mecanismos de reprodução social. O ambiente construído aparece como legitimador de identidades 
sociais, e a diversidade das formas de habitar a cidade autoconstruída questiona a visão de uma 
precariedade homogênea, revelando capacidades diversas de enfrentamento da precariedade por parte 
dos moradores.
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CONSULTÓRIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA: UMA METODOLOGIA VIÁVEL
Constança Gabriela Metzker-Castro (UFBA) - castrocgm01@gmail.com
Arquiteta-Urbanista, Mestre em Arquitetura e Urbanismo, Pesquisadora (ArqPOP/PPGAU/UFBA), Pesquisa-
dora (Observa Política/UCSAL)
Heliana Faria Mettig Rocha (UFBA) - helianamettig@ufba.br
Arquiteta-Urbanista, Doutora em Arquitetura e Urbanismo, Professora/Pesquisadora (LabHabitar/Residência 
AU+E/PPGAU/UFBA)
João Maurício Santana Ramos (UFBA) - ramosjms@ufba.br
Arquiteto-Urbanista, Mestre em Educação, Doutorando em Arquitetura e Urbanismo, Professor/Pesquisador 
(LabHabitar/Residência AU+E/PPGAU/UFBA)

O presente artigo pretende apresentar como resultado da experiência de oito meses em campo  – nas áreas 
urbanas de Calabar e Alto das Pombas – uma estratégia de sensibilização e aproximação ali utilizada, como 
um modelo propositivo possível de ser replicado e customizado em outras áreas ocupadas demandantes 
de assistência técnica em habitação social.  A metodologia proposta foi a montagem do Consultório de 
Arquitetura e Engenharia (CAE), instalado na biblioteca comunitária local, por meio do qual foi possível 
realizar entrevistas com os moradores, cadastros, projetos  croquis e registros fotográficos das moradias, 
de sorte a funcionar como um catalisador das ações de graduandos e pós-graduandos na interação e 
investigação do cotidiano dessas comunidades, ao tempo em que, durante as consultas foi possível realizar 
orientações, diagnósticos, identificação de problemas e encaminhamentos dessa população. A prestação de 
assistência técnica, sob tutoria de professores, além da promoção de oficinas ofertadas pelo CAE, teve o 
intuito de elevar a qualidade das condições de vida local e, em paralelo, incentivar uma aproximação entre 
universidade-profissional-comunidade ao viabilizar atividades voltadas para ampliar a autonomia técnica e 
crítica de parte significativa dos habitantes das comunidades envolvidas, cuidando para que as mencionadas 
áreas não se tornassem mera fonte de pesquisa.

CULTURA E IDENTIDADE: A RESSIGNIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO DA ILHA DO BORORÉ
Flávia Tadim Massimetti (USP) - flavia.massimetti@gmail.com
Arquiteta e urbanista, pesquisadora do LABHAB/FAUUSP
Jorge Bassani (USP) - jbassani@usp.br
Arquiteto e urbanista, professor doutor da FAUUSP no Departamento de História da Arquitetura e Estética 
do Projeto
Marla Rodrigues (USP) - marlarodrigues049@gmail.com
Arquiteta e urbanista, pesquisadora do LABHAB/FAUUSP

Considerando-se a produção capitalista das cidades brasileiras, que segue a lógica mercadológica, 
associada ao Poder Público insuficiente que responde mais às demandas do mercado que às necessidades 
dos habitantes, cria-se um cenário de urgência para se repensar formas diferentes de fazer cidade e 
fazer política. Nesse contexto, a população tem se apropriado desses mecanismos e encontrado formas 
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alternativas para lutar por seu espaço, especialmente em regiões periféricas. Na pluralidade de situações 
encontradas nas periferias, observa-se que um elemento em comum é a cultura encarada como ferramenta 
de transformação socioespacial. Sob essa perspectiva, coletivos culturais têm ganhado força na discussão 
sobre novas formas de produção do espaço. Junto a isso, ocorre a transformação da imagem periférica, 
geralmente remetida à altos índices de violência e precariedade. Nesse processo, o mais importante é que 
o movimento comece pelos moradores e atores daquele território, resultando em uma imagem que eles se 
apropriam, uma vez que se identificam. Para ilustrar a análise, será abordado o caso da Ilha do Bororé, no 
extremo sul da cidade de São Paulo.    

DEMANDA E CONSUMO TURÍSTICO DA FAVELA DO VIDIGAL/ RJ
Fausi Kalaoum (UFRRJ) - f.kalaoum@hotmail.com
Bacharel em turismo UFRRJ, Especialista em Planejamento Urbano e Gestão de Cidades UCAM, Mestre 
em desenvolvimento territoriale e políticas públicas, UFRRJ

Esse trabalho, resultado de uma pesquisa de dissertação teve como objetivo principal investigar e 
compreender a demanda turística, bem como o consumo da própria atividade, sobretudo no que tange a 
considerada oferta turística da favela do Vidigal. O Vidigal está localizado entre os bairros do Leblon e São 
Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e próximo a outros bairros como Copacabana, Ipanema, além 
da também turística favela da Rocinha. Com a instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (em 2012) 
e a entrada da facção Amigo dos Amigos – no lugar do Comando Vermelho-, a infraestrutura e o fluxo 
turístico do Vidigal se intensificaram a partir de então,  o que justifica a necessidade e a importância desse 
trabalho.  Essa pesquisa foi desenvolvida entre 2016-2018. Para a sua composição, as técnicas de revisão 
bibliográfica, observação e entrevista foram utilizadas. 

DISCURSOS COMUNITÁRIOS SOBRE A IDENTIDADE DO ASSENTAMENTO INFORMAL CÓRREGO 
DA BATALHA NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES – PE.
Ronaldo Campos (UFPE) - camposbr@hotmail.com
Cientista Social, professor e pesquisador do grupo de Pesquisa Regularização Fundiária no âmbito 
Urbano e Rural no Estado de Pernambuco - RFURPE
Fabiano Rocha Diniz (UFPE) - frdiniz.ufpe@gmail.com
Arquiteto urbanista, professor e pesquisador do grupo de Pesquisa Regularização Fundiária no âmbito 
Urbano e Rural no Estado de Pernambuco - RFURPE
Silvio Jacks dos Anjos Garnés (UFPE) - sjgarnes@gmail.com
Engenheiro agrimensor, professor e pesquisador do grupo de Pesquisa Regularização Fundiária no 
âmbito Urbano e Rural no Estado de Pernambuco - RFURPE
Fernanda Pereira (UFPE) - f.nandaapereira@hotmail.com
Arquiteta urbanista, estudante e pesquisadora do grupo de Pesquisa Regularização Fundiária no âmbito 
Urbano e Rural no Estado de Pernambuco - RFURPE
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Este artigo discorre sobre os discursos comunitários com ênfase na identidade do assentamento 
informal Córrego da Batalha na cidade de Jaboatão dos Guararapes - PE. Os discursos comunitários 
sobre identidade de assentamento informal são observados na literatura contemporânea como parte dos 
construtos simbólicos do processo de apropriação e significação local da luta dos moradores pelo direito 
de permanecer no espaço ocupado. No caso da ocupação no Córrego da Batalha, teve seu início por volta 
de 1940, em parcela da área tombada de domínio da União no Parque Histórico Nacional dos Guararapes 
(PHNG). O histórico da ocupação é ressaltado por conflitos instaurados na área ocupada em busca do 
reconhecimento do assentamento e das conquistas que asseguram a permanência da comunidade no 
local. A área é objeto de estudo do Plano de Regularização Fundiária do Assentamento Habitacional na 
Área de Domínio da União do Parque Histórico Nacional dos Guararapes – PE (2015), Projeto de Extensão 
Universitária da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em parceria com Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

DO ESTEREÓTIPO À DIVERSIDADE:  A IMAGEM COMO AGENTE DE LEGITIMAÇÃO DA FAVELA E 
INCORPORAÇÃO DE POLÍTICAS URBANAS E HABITACIONAIS
Carolina M. de Hollanda (UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA) - carolina.dehollanda@unir.br
Professora Adjunta da Faculdade Engenharia Civil da Universidade Federal de Rondônia; Conselheira 
Titular do Conselho da Cidade (ConCidade)– Porto Velho, RO – representante da Univ. Federal de 
Rondônia.
Gerônimo Emílio de Almeida Leitão (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) - geronimo_leitao@uol.
com.br
Professor Dr. Associado II da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense 
(UFF). Diretor da EAU/UFF; Conselheiro Suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de 
Janeiro e do Instituto de Arquitetos do Brasil.

As favelas sofreram profunda transformação em sua imagem no decorrer dos últimos trinta anos, e o 
reconhecimento dos assentamentos informais como parte integrante da cidade do Rio de Janeiro tem 
sido intensamente debatido. Com essa mudança, um novo meio de diálogo com os moradores de 
áreas informais se consolida por intermédio da fotografia e representa uma forma diferenciada de olhar 
os espaços da cidade em comunidades de baixa renda. A formação de fotógrafos em diversas favelas 
cariocas conquista um espaço cada vez maior, e esse recente fenômeno possibilita a divulgação de 
um outro olhar sobre seu habitat, distinta da representação negativa, usualmente disseminada pela 
grande mídia do fotojornalismo. A pesquisa teve como objetivos: verificar de que forma a fotografia 
documental contribui para melhor compreensão das transformações no habitat das favelas; investigar 
se as autorrepresentações desempenham uma crítica frente à forma usual de registro das favelas pelas 
grandes mídias impressas; e analisar como a fotografia pode auxiliar na construção do espaço urbano 
como elemento conscientizador. Buscamos, aqui, contribuir para o entendimento do significado das 
autorrepresentações na contemporaneidade e seu alcance na análise dos problemas e potencialidades 
habitacionais e urbanísticas identificadas nas favelas a partir de seus próprios moradores.
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ENVELHECER COM A FAVELA:  MULHERES PIONEIRAS NAS VILAS DA SERRA
Silke Kapp (UFMG) - kapp.silke@gmail.com
Arquiteta, com mestrado e doutorado em Filosofia (UFMG, 1994 e 1999). Atualmente é professora 
associada da Escola de Arquitetura da UFMG e líder do Grupo de Pesquisa MOM (Morar de Outras 
Maneiras).
Camila Matos (UFMG) - camilamatosf@gmail.com
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (NPGAU - UFMG). 
Pesquisadora assistente no grupo de pesquisa Morar de Outras Maneiras (MOM - UFMG). Mestre em 
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais
Luna Lyra (UFMG) - luna.lyra@gmail.com
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (NPGAU - UFMG). 
Pesquisadora assistente no grupo de pesquisa Morar de Outras Maneiras (MOM - UFMG). Mestre em 
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais
Rodrigo Marcandier (UFMG) - rodrigo.marcandier@gmail.com
Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (2003). Pesquisador 
assistente no grupo de pesquisa Morar de Outras Maneiras (MOM - UFMG).

Este trabalho é resultado parcial de uma pesquisa em rede cujo tema são as condições de vida de 
idosos nas cidades contemporâneas. O objetivo geral da pesquisa é compreender como pessoas idosas 
experienciam os lugares urbanos em que vivem e o quê poderia melhorar sua inserção na vida urbana. 
Em Belo Horizonte, trabalhamos com as favelas conurbadas do Aglomerado da Serra. Ficou evidente que 
a desigualdade social e espacial da qual as favelas são produtos e (re)produtoras pesa particularmente 
sobre as mulheres. A divisão sexual do trabalho lhes impõe todas as funções relacionadas à reprodução: 
a limpeza da casa, o preparo de alimentos, o cuidado com os idosos e as crianças, e a manutenção 
física e psíquica dos assalariados da família. Na Serra, além do trabalho de reprodução, muitas mulheres 
precisam vender sua força de trabalho em empregos mais ou menos formais. Na tentativa de tornar visível 
sua condição e os obstáculos que enfrentam, apresentamos alguns temas que emergiram nas conversas 
com idosas no Aglomerado da Serra. Muitos desses temas hão de valer também para outras cidades 
brasileiras e suas favelas. Compreendê-los parece fundamental a empreitadas que tenham o intuito de 
apoiar melhorias em tais espaços urbanos cotidianos.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: A EXPERIÊNCIA DA COMUNIDADE INTERDISCIPLINAR DE AÇÃO, 
PESQUISA E APRENDIZAGEM (CIAPA) NA OCUPAÇÃO VILA SUL, RECIFE/PE
Thalita Alves Silva Ribeiro (UFPE) - alvesribeiro.thalita@gmail.com
Assistente Social. Estudante do Mestrado  em Desenvolvimento Urbano e  participante da Comunidade 
Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e Aprendizagem (CIAPA). Cursando a Especialização em Projetos 
Sociais e Políticas Públicas pela Faculdade ESUDA
Paula Aragão de Souza (SUDENE) - paulaaragaosouza@gmail.com
Arquiteta e Urbanista. Arquiteta na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Mestra 
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em Desenvolvimento Urbano pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU/
UFPE), participante da CIAPA/UFPE
Bruno de Albuquerque Ferreira Lima (UFPE) - mdu.bruno@gmail.com
Arquiteto e Urbanista.  professor assistente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, 
participante da Comunidade Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e Aprendizagem (CIAPA) vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano MDU/UFPE
Siça Driely de Souza Chagas (UFPE) - sicadriely.arq@gmail.com
Arquiteta e Urbanista. Participante da Comunidade Interdisciplinar de Ação, Pesquisa e Aprendizagem 
(CIAPA)  vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU/UFPE).

Neste artigo, apresentamos a atividade de extensão realizada pela Comunidade Interdisciplinar de Ação, 
Pesquisa e Aprendizagem (CIAPA) e o seu envolvimento com a trajetória da Ocupação da Vila Sul e, 
principalmente, com as famílias que compõe essa luta por moradia. A Ocupação da Vila Sul é mais um 
exemplo da transitoriedade inerente às muitas famílias de baixa renda do país. Mais da metade das 
famílias que compõe a ocupação são originárias da antiga ocupação da Linha do Trem no mesmo bairro 
da ocupação atual. Enquanto outras moravam de favor ou pagando aluguel em bairros distantes de seus 
trabalhos. No artigo são apresentados: 1) uma introdução com visão geral do déficit habitacional, da luta 
pela moradia e a inserção da Vila Sul nesse contexto; 2) desenvolvimento que aborda o histórico da CIAPA 
e sua atuação junto à ocupação; e 3) nossas considerações finais acerca das discussões que foram 
levantadas. 

MEMÓRIAS DO LAR: PROPRIEDADE E MORADIA NA TRAJETÓRIA DE DUAS MORADORAS DA 
FAVELA VILA OPERÁRIA, BAIXADA FLUMINENSE
Mauro Amoroso (FEBF/UERJ) - amoroso.mauro@gmail.com
Professor Adjunto da FEBF/UERJ, do Programa de Pós-Graduação em Educação, Comunicação e Cultu-
ra em Periferias Urbanas (PPGECC) e Jovem Cientista do Nosso Estado (FAPERJ).

Este trabalho reflete sobre a memória da trajetória individual e de construção Mda moradia como indício 
de formas de resistência nas periferias urbanas. Desse modo, através da análise da narrativa memorial 
da construção e função das propriedades faveladas, pretende-se refletir sobre como estas se constituem 
em ferramentas de busca pelo direito à cidade. O objeto da apresentação é a favela Vila Operária, surgida 
no final dos anos 1950, localizada no bairro Vila São Luís, no município de Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense. Essas regiões são negativamente estigmatizadas não raro sendo associadas à violência e 
carência de serviços de infraestrutura urbana. A partir do uso da metodologia da História Oral, foi colhido o 
depoimento de duas moradoras, remanescentes da leva inicial dos primeiros habitantes locais, para traçar 
a trajetória de construção e consolidação de suas moradias. A partir delas, será buscado o entendimento 
das estratégias utilizadas pelos moradores para garantir acesso à permanência bem como para o 
alcance a diferentes bens de infraestrutura urbana e serviços diversos, além de formas de mobilização 
política. Sendo assim, pretende-se contribuir, igualmente, para a compreensão de formas de atuação dos 
moradores de favelas como sujeitos políticos autônomos, bem como seus processos de luta coletiva.
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DA FAVELA PELA PERSPECTIVA DAS CRIANÇAS
Gabriella Bispo Dias (FAU MACKENZIE) - gabibdias.2.6@gmail.com
Graduanda de Arquitetura e Urbanismo na FAU UPM; Integrante do grupo de extensão Mosaico EMAU
Heloisa Bergamin Retamero (FAU MACKENZIE) - heloisa.bergamin@gmail.com
Graduanda de Arquitetura e Urbanismo na FAU UPM; Integrante do grupo de extensão Mosaico EMAU
Juliana Shizue Yoshida (FAU MACKENZIE) - julianayoshida@outlook.com
Graduanda de Arquitetura e Urbanismo na FAU UPM; Integrante do grupo de extensão Mosaico EMAU
Luana Lye H. Terada (FAU MACKENZIE) - lulyete@hotmail.com
Graduanda de Arquitetura e Urbanismo na FAU UPM; Integrante do grupo de extensão Mosaico EMAU

O seguinte trabalho apresenta os métodos confeccionados pelo Mosaico EMAU (Escritório Modelo de 
Arquitetura e Urbanismo) no desenvolvimento da parceria com a União dos Núcleos Associados de Heliópolis 
e Região (UNAS). O Mosaico é um projeto de extensão universitária, o qual por princípios prevê a troca de 
conhecimento entre academia e comunidade. Dessa forma, em uma prática conjunta com os Centros da Criança 
e do Adolescente (CCAs) desenvolveu-se um projeto que busca realizar o levantamento físico dos centros em 
estudo, bem como desenvolver para cada um deles um projeto de intervenção. Além disso, a proposta se 
constrói, principalmente, através de outras práticas sociais como o intercâmbio de conhecimentos básicos de 
arquitetura e urbanismo com os alunos e educadores da comunidade. Dessa forma, busca-se aqui expor, por 
meio do estudo de caso, o processo utilizado nas atividades desenvolvidas com as crianças e adolescentes do 
CCA da Mina, equipamento socioeducacional gerenciado pela UNAS na favela de Heliópolis.

PLANEJAR: O OLHAR SOCIAL DO ARQUITETO DENTRO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS
Andreza Kelly Barreto Soares Duarte (UNIFACEX) - andreza.rn@hotmail.com
Estudante de Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário FACEX em Natal/RN

A urbanização de favelas e de assentamentos precários implica na transformação de toda uma comunidade no 
âmbito social, cultural e habitacional. O papel do Arquiteto Urbanista é definir a melhor solução arquitetônica 
que venha atender as necessidades da população com o mínimo de impacto possível à sociedade. Uma 
das estratégias de urbanização é oferta de unidades habitacionais de forma vertical e na prática, podemos 
observar que nos projetos habitacionais há um mal dimensionamento dos espaços, algumas vezes com 
intervenções inapropriadas sem considerar as particularidades dos moradores. Desse modo, este artigo tem 
como objetivo geral mostrar a realidade a qual encontra-se os moradores que foram contemplados com 
unidades habitacionais no âmbito da urbanização das favelas e assentamentos precários em Natal/RN e 
Parnamirim/RN. Como metodologia, se constitui como pesquisa qualitativa e utilizou-se como instrumentos 
metodológicos o levantamento bibliográfico, a observação participante e os relatos de moradores que foram 
contemplados com unidades habitacionais. Como resultados, identificou-se que apesar da nova moradia ser 
a realização de um sonho, existem elementos que apontam para necessidade da participação da comunidade 
e de uma análise social e ampliada das condições de vida, hábitos, e diversidade cultural na construção do 
projeto arquitetônico.     
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POTENCIALIDADE E DESAFIOS DO TURISMO NA FAVELA DO VIDIGALCOMO ELEMENTO DE 
DESESTABILIZAÇÃO DE IMAGENS PRÉ-FIXADA S DA FAVELA COMO LUGAR DE MISÉRIA E 
VIOLÊNCIA
Fausi Kalaoum (UFRRJ) - f.kalaoum@hotmail.com
Bacharel em turismo UFRRJ, Especialista em Planejamento Urbano e Gestão de Cidades UCAM, Mestre 
em desenvolvimento territorial e políticas públicas, UFRRJ
Isabela de Fátima Fogaça (UFRRJ) - isafog@hotmail.com
Professora do curso de turismo e mestrado em Administração UFRRJ. Bacharel e mestre em turismo/hote-
laria. Doutora em geografia

A favela, vista como local hostil, de miséria e violência, vai, na mesma perspectiva da cidade estratégica e 
mercadoria, projetada no intuito do Rio de Janeiro se lançar como sede olímpica, desde meados da década 
de 1990, sendo aos poucos transformada em um produto cultural e atrativo turístico do município e do país. 
Assim, este artigo tem como objetivo apresentar as potencialidades e desafios do turismo para a favela do 
Vidigal, no intuito de superar a imagem pré-fixada da favela como lugar da miséria e da violência. Dessa forma, 
é apresentado como esse processo se desenvolveu na favela; os elementos ali explorados pela a atividade 
turística; a evolução de serviços turísticos que se instalam na comunidade; e, alguns dos desafios para que 
o turismo, realmente, opere como elemento de superação socioeconômica. Como resultado percebe-se que 
o turismo muda a imagem da favela, todavia ainda há inúmeros obstáculos a serem ultrapassados para que 
a atividade resulte em promoção socioeconômica para a comunidade local.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL: O CASO DO 
CALABAR, SALVADOR-BA.
Juliana de Souza Caldas (UNEB) - jusouzacaldas@hotmail.com
Bacharela em Urbanismo pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB). Foi estagiária na Coordenadoria 
de Regularização Fundiária da Secretaria de Infraestrutura, da Habitação e Defesa Civil do município de 
Salvador. 
Thais Garcia Macambira (UFBA) - macambirathais@gmail.com
Mestrado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). Membro do Grupo de Pesquisa Cidades Políticas do Programa de Pós-Gradução 
em Arquitetura e Urbanismo PPGAU-UFBA.

Atualmente o cenário visto na maioria das cidades brasileiras é o aumento das ocupações ilegais e irregulares, 
resultado de um processo de desenvolvimento urbano desigual e excludente. Na tentativa de reverter esse 
quadro, legislações foram criadas, como o Estatuto da Cidade, e dentre as diretrizes elencadas nesse novo 
marco normativo, destaca-se a regularização fundiária dos assentamentos ocupados pela população de 
baixa renda. O Estatuto acabou por dar autonomia aos municípios para legislaram quanto a política urbana 
no seu território, e o instrumento utilizado na tentativa de garantir o direito à cidade e que a sua função social 
seja cumprida, é o estabelecimento das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Este trabalho situa-se, 
portanto, no campo da discussão que envolve a questão jurídico-urbanística e objetiva contribuir com a 
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reflexão sobre a regularização fundiária nas ZEIS. Para isso toma-se como estudo de caso a comunidade 
do Calabar, inserido no município de Salvador, apresentando o processo da regularização fundiária e o seu 
efeito na localidade. E por fim algumas sugestões são colocadas como medidas mitigadoras dos problemas 
apontados neste trabalho.

REPRESENTAÇÕES DA NOVA HOLANDA, OLHARES SOBRE O RIO DE JANEIRO:  A FOTOGRAFIA E 
O COTIDIANO NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS IMAGINÁRIOS DA CIDADE
Luiza Xavier Pereira (PROURB - UFRJ) - luizaxavierx@gmail.com
Doutoranda em Urbanismo, PROURB - UFRJ.
Fernando Betim Paes Leme (PUC-Rio) - ferbetim@gmail.com
Professor DAU PUC-Rio; Doutor em Design, PUC-Rio.

Através de fotografias do cotidiano da favela Nova Holanda – localizada no Complexo da Maré (Rio de 
Janeiro) –, feitas por três profissionais que moram no local, o presente artigo propõe-se a pontuar o que tais 
imagens destacam sobre características locais e, consequentemente, o que revelam sobre entendimentos 
do espaço urbano carioca. Ao intercalar a análise do conteúdo de dez imagens da favela, de entrevistas 
com seus fotógrafos e do pensamento de autores como Henri Lefebvre, propõe-se discutir a importância de 
uma visão plural sobre a cidade, assim como também sobre desconstruir-se imaginários impostos a distintas 
regiões do Rio de Janeiro. Entre os anos de 2009 e 2016 (período do recorte da pesquisa), o projeto proposto 
para a cidade contribuiu para a segregação e controle dos espaços que não se inseriam na concepção do 
que era desejado para a imagem da “Cidade Maravilhosa”. A lógica vigente no período – a qual enxerga a 
cidade como mercadoria – ignoraria o fato de que o espaço urbano é um complexo socioespacial que agrega 
diferentes leituras sobre seu entendimento e que reúne, em si, distintas formas de habitar. A partir de tal 
cenário, o artigo pretende debater também a importância das intervenções e vivências cotidianas existentes 
na escala das ruas para a construção de outras visões/projetos de cidade, mais inclusivos e plurais.

RESILIÊNCIA: PRÁTICAS POPULARES NA  FAVELA RIO DAS PEDRAS
Erika Toledo (PROURB/ FAU/ UFRJ) - erikatoledo.op@gmail.com
Erika é arquiteta e urbanista graduada pela FAU/ UFRJ em 2014. Atualmente é mestranda em urbanismo 
no PROURB/ FAU/ UFRJ, integrante do LAMO/ FAU/ UFRJ e pesquisa intervenções artísticas temporárias 
de coletivos cariocas.
Gabrielle Rocha (PROURB/ FAU/ UFRJ)
Arquiteta e Urbanista graduada pela PUC-Rio (2015). Atualmente, é mestranda em urbanismo pelo 
PROURB-UFRJ (2017-2019), sendo tambem membro do LabIT (Laboratório de Intervenções Temporárias e 
Urbanismo Tático) do PROURB-FAU/UFRJ.
Bernardo Emmanuel (PROURB/ FAU/ UFRJ) - bernardo-emmanuel@hotmail.com
Atualmente, é mestrando no Programa de Pós-graduação em Urbanismo da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, na linha de Pesquisa de História e Teoria do Urbanismo. Possui Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Carolina Chiodi (PROURB/ FAU/ UFRJ) - carolinachiodi@gmail.com
Mestranda em Urbanismo pelo PROURB/UFRJ (2017). Pesquisadora do Laboratório de Direito Urbanístico/
UFRJ. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC/MG (2012). Coordenadora em projetos arquitetôni-
cos e urbanísticos - PAC Cidades Históricas (2013-2016).

As favelas são complexos processos urbanos amplamente conhecidos, que permeiam as cidades 
contemporâneas ao redor do mundo, incluindo o Rio de Janeiro. Questões históricas, políticas e de 
desigualdades formam uma infinita trama de fatores que contribuem e marcam o desenvolvimento das 
favelas, exponencialmente ampliadas nos últimos cinquenta anos. Sem quaisquer recursos governamentais, 
estruturas de abrigo são construídas em um primeiro momento pelos moradores, que optam por sobreviver a 
um sistema cruel. Posteriormente, com a chegada de novos moradores, a construção coletiva dos espaços 
públicos para a comunidade é iniciada. O trabalho apresenta o conceito de resiliência aplicado ao urbanismo, 
num olhar sobre as práticas populares em espaços públicos da favela Rio das Pedras, na zona oeste do 
Rio de Janeiro. A hipótese apresentada é a de que o morador da favela é um ser resiliente no ambiente 
urbano das cidades de um país da periferia do sistema (como o Brasil). Mesmo atravessando uma gama de 
adversidades, esses cidadãos se apropriam do espaço público em atos que podem ser interpretados como a 
resistência para manter seu direito à moradia e à cidade. 

TÃO PERTO, TÃO LONGE: PARALELOS ENTRE FAVELAS E CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS 
FECHADOS.
Tatiana Reis Pimenta (UNICAMP) - tatianapimentaarquitetura@gmail.com
Arquiteta e Urbanista, Especialista em Direito Urbanístico e Ambiental e Pós-graduanda Mestrado pela FEC 
- Faculdade de Engenharia e Arquitetura - Universidade Estadual de Campinas
Gisela Cunha Viana Leonelli (UNICAMP) - tatianapimentaarquitetura@gmail.com
Professora Doutora da FEC - Faculdade de Engenharia e Arquitetura - Universidade Estadual de Campinas

Nas últimas décadas, principalmente após os anos 80, têm crescido o número de favelas e condomínios 
horizontais fechados nas cidades brasileiras, duas expressões de moradia que são opostas em sua 
morfologia e composição social. Essas tipologias refletem os dois extremos da desigualdade sócio territorial: 
num extremo se encontra o condomínio fechado que se constitui numa forte expressão da moradia de alta 
renda e no outro extremo está a favela, que representa a opção, talvez única, de moradia da população 
de baixa renda. Ambas formas de morar se tornaram um desafio para a gestão pública no enfrentamento 
das questões de mobilidade urbana, segregação e precariedade habitacional. Os problemas urbanos, 
especialmente a violência urbana, são em geral atribuídos apenas ao morador pobre da favela. Ocorre que 
tanto a morfologia imposta pela favela como pelo condomínio fechado acarretam medo e insegurança à 
cidade, seja pela marginalidade ou pela segregação imposta pelos muros. Dessa forma, há um debate que 
deve ser feito sobre os aspectos que unem ou distanciam essas duas formas de morar e é nessa linha que o 
artigo se desenvolve, cujo objetivo é demonstrar as semelhanças e diferenças entre o condomínio horizontal 
fechado e a favela, nas dimensões morfológica, demográfica e legal.
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UM TRIPLO GRAU DE ALTERIDADE: REPRESENTAÇÕES MIDIATICAS SOBRE MIGRANTES DA 
ÁFRICA CENTRAL NAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO
Nicolas Quirion (IPPUR/UFRJ) - nicoquirion@gmail.com
Mestre em Política, Espaço e Sociedade pela Universidade Rennes II (França). Doutorando no Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ). 
Bolsista CNPq.

No âmbito de uma pesquisa de doutoramento sobre as trajetórias de diferentes grupos de migrantes 
estabelecidos nas favelas da cidade do Rio de Janeiro, realizei um levantamento das matérias jornalísticas 
publicadas na imprensa brasileira que abordaram (de maneira central ou periférica) a questão dos africanos 
morando em favelas do Rio de Janeiro. Examinei mais particularmente o caso dos angolanos presentes em 
certas localidades do complexo de favelas de Maré e dos congoleses vivendo em Brás de Pina, na favela 
Cinco Bocas. Chegados ao Brasil muitas vezes em condições difíceis, a estigmatização desses indivíduos 
migrantes dentro da sociedade brasileira permanece forte. Atitudes e observações discriminatórias contra 
esses migrantes, aos quais é frequentemente atribuída uma africanidade indesejável, podem vir tanto do 
exterior como dos próprios moradores “nativos” das favelas em questão. A imprensa é considerada aqui como 
uma fonte de representações sobre as favelas e seus habitantes que corresponde a um “olhar de fora”. O 
levantamento a seguir não pretende ser exaustivo, senão representativo; visando dar sustento ou confrontar 
a hipótese de um caso paradigmático de interseccionalidade enfrentada no Brasil por esses migrantes, que 
sofrem discriminação por conta de origens, cor e condição social.

|“QUANDO A RUA VIRA CASA” E QUANDO A CASA VIRA FORTE:  NOTAS REFLEXIVAS SOBRE 
VIOLÊNCIA E REPRESENTAÇÕES DOS ESPAÇOS
Mariana Rodrigues da Silva (Universidade Federal Fluminense) - mariana.seseg@gmail.com
Antropóloga, mestranda (PPGA/UFF), bacharel em Segurança Pública e gestora na Secretaria de Estado 
de Segurança do Rio de Janeiro.
Júlia Santiago da Silva (Universidade Federal do Rio de Janeiro) - juliasantiago400@gmail.com
Mestranda em Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ), Historiadora (UFF) e especialista em Enge-
nharia, Operação e Gestão de Trânsito (CEAT/SP)

O presente artigo busca verificar a ingerência da violência nas relações evidenciadas entre a produção social 
e simbólica dos espaços na favela do Vidigal. Desta forma, buscar-se-á neste trabalho demonstrar que um 
mesmo lugar pode caracterizar distintas representações por parte de quem dele faz uso. Buscamos, assim, 
analisar os dispositivos externos que os definem e os transformam. E, para isso, pretendemos separar as 
observações em perspectivas distintas, a partir de percepções e práticas derivadas da “intra-regionalização” 
no Vidigal – concebida pela alteridade dos lugares de bairro e favela –  condicionadas à dicotomia entre as 
noções de “casa” e “forte”.
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REMOÇÕES DE MORADIAS NO CONTEXTO DAS OLIMPÍADAS NO RIO DE JANEIRO: O CASO DO 
LABORIAUX, OS CONFLITOS DISCURSIVOS E PRÁTICAS DE APROPRIAÇÃO DO TERRITÓRIO
Simone Alves dos Santos Rodrigues (Universidade  Federal do Rio de Janeiro) - rodriguesadva@gmail.com
Advogada, Especialista em Política e Planejamento Urbano e mestranda em Política e Planejamento 
Urbano

O presente artigo propõe analisar a política de remoções no processo recente de reestruturação urbana no 
contexto das olimpíadas no Rio de Janeiro. Para tanto, objetiva-se pesquisar um breve histórico de remoções 
que resultaram na construção de uma cidade desigual, bem como investigar de que modo o direito à moradia 
foi tratado na legislação internacional e nacional. Pretende-se analisar as atuais remoções compulsórias 
ilegais de moradias para a construção da cidade olímpica neoliberal, a qual segrega os mais empobrecidos, 
bem como identificar os interesses relacionados às disputas pelo espaço urbano. Além de estudar os conflitos 
discursivos e as práticas de apropriação do território através de estudo de caso do Laboriaux, o qual resistiu à 
ameaça de remoção total sob o discurso oficial indiscriminado da noção de risco.  Por fim, almeja-se fomentar 
a visibilidade dos impactos sociais e a mobilização popular pela luta 

A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA PARTICIPATIVA NO PROJETO EM ASSENTAMENTOS INFORMAIS
Cristina Marafon (UFMT) - cristinamarafon@gmail.com
Arquiteta Urbanista formada recentemente pela Universidade Federal de Mato Grosso.

O presente trabalho discorre sobre a importância da prática participativa na elaboração de projetos para 
espaços livres públicos em assentamentos informais, a partir da experiência realizada junto ao Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) na localidade Getúlio Vargas, localizada na região sul do município 
de Cuiabá. O espaço em questão se trata de uma área livre remanescente do processo de ocupação informal 
da área pública e área de preservação permanente do loteamento formal Residencial Coxipó. Justamente 
por essa característica, esta apresenta uma série de especificidades que tornaram a prática participativa 
fundamental no decorrer do processo de elaboração do projeto urbanístico e paisagístico para a localidade, 
permitindo a aproximação dos usos e apropriações que já ocorrem no lugar e no seu entorno. A participação 
dos moradores, em especial das crianças, se deu na etapa de diagnóstico e construção coletiva de demandas 
para elaboração do projeto.

A URBANIZAÇÃO POPULAR E A ANÁLISE MORFO-TIPOLÓGICA DE ASSENTAMENTOS POPULARES 
EM SÃO PAULO
Hugo Carneiro Leão de Mesquita - mesquita.hugo@gmail.com
Arquiteto (Faup - Portugal), Doutor em Ciências (ETH Zürich Suíça)

Independentemente das inúmeras limitações técnicas da urbanização popular, esta apresenta um dinamismo 
vigoroso através de toda a sua história, tanto pelos diferentes modelos de ocupação adotados, como pela 
evolução das estratégias fundiárias, a fluidez e complexidade das suas redes de atores, as constantes 
adaptações infraestruturais e ambientais, bem como a diversificação e adaptabilidade das tipologias 
edilícias adotadas pelos auto-construtores das favelas. Contudo, até aos dias de hoje, os processos de 
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conformação espacial da urbanização popular continua a ser um tema marginal na discussão da urbanidade 
no Brasil. Partindo da análise morfo-tipológica de quatro favelas da cidade de São Paulo, observamos que 
mesmo considerando as principais diferenças na conformação urbana destes assentamentos, é possível 
identificar estágios claros e regulares comuns a todos eles que, através de várias escalas evolutivas, se 
vieram conformando territorialmente através de períodos sucessivos de expansão e consolidação espacial. 
As potenciais contribuições da metodologia de pesquisa proposta para a discussão sobre as políticas e 
programas públicos de urbanização de favelas assentam em três eixos: instrumental-analítico, gestão e 
regularização fundiária, e os limites dos atuais modelos espaciais dos programas publicos de intervenção 
em assentamentos populares. 

ALTERNATIVAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PARA REMOÇÃO DA VILA DA LUZ
Aline Adelino Pena (CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA) - alineadelinopena@gmail.com
Estudante de Graduação
Cláudia Teresa Pereira Pires (CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA) - ctpires1@gmail.com
Professora e Arquiteta Urbanista

O presente artigo tem como objetivo a análise e desenvolvimento da temática da habitação mínima e 
multifuncional, com enfoque na análise da questão da habitação de interesse social; no estudo de casos 
locais de famílias vivendo em diferentes situações habitacionais; no diagnóstico e discussões acerca da 
futura implantação de um conjunto habitacional para as famílias da ocupação Vila da Luz.

ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES DO PAC – UAP NA METRÓPOLE CARIOCA: O CASO DA FAVELA DO 
LIXÃO (DUQUE DE CAXIAS)
Alexandre Yassu (IPPUR) - alesdl@yahoo.com.br
Arquiteto e Urbanista, mestrando em Planejamento Urbano e Regional e integrante do Grupo Habitação e 
Direito a Cidade do Observatório das Metrópoles
Tainá de Paula Alvarenga (IPPUR) - tainaalvarenga88@gmail.com
Assistente Social formada pela UFRJ, Especialista em Política Pública e Planejamento Urbano, mestranda 
em Planejamento Urbano e Regional. Integrante do Grupo Habitação e Direito a Cidade do Observatório 
das Metrópoles.

O presente trabalho tem o objetivo de analisar, em caráter preliminar, as intervenções do Programa de 
Aceleração do Crescimento - Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP) na Favela do Lixão, na 
cidade de Duque de Caxias, município que integra a região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. O 
artigo faz parte de um estudo em andamento , inserido em um projeto de âmbito nacional que está sendo 
desenvolvido através da Rede de Observatórios das Metrópoles.



III URBFAVELAS 2018   I   131

CARÊNCIAS HABITACIONAIS EM MORADIAS AUTOCONSTRUÍDAS: ESTUDO DE CASO EM 
CARUARU-PE
Rhaiana Bandeira Santana (Universidade de Brasília) - rhaiana.bs@gmail.com
Arquiteta e Urbanista pelo Centro Universitário Planalto Central (2016), mestranda pela Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de Brasília. Servidora da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das 
Cidades.
Vanda Alice Garcia Zanoni (Universidade de Brasília) - vandaz@terra.com.br
Engenheira Civil pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre em Arquitetura com ênfase em 
Economia e Habitabilidade da Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2001) e doutora 
em Arquitetura e Urbanismo.

Este artigo apresenta a pesquisa de campo realizada junto aos moradores do bairro São João da Escócia, 
em Caruaru-PE, predominantemente constituído por domicílios autoconstruídos. O objetivo deste artigo 
é levantar os tipos de carências construtivas e projetuais em domicílios de baixa renda, especificamente 
visando à implantação de um novo programa de melhoria habitacional do Ministério das Cidades, chamado 
Cartão Reforma. O método utilizado consiste na análise dos aspectos quantitativos e qualitativos da unidade 
habitacional autoconstruída, levantados durante as visitas in loco, e suas correlações com os parâmetros 
construtivos e de projeto. Os resultados são apresentados em forma de gráficos, tabelas e figuras que visam 
suscitar a discussão acerca da inadequação domiciliar e do acesso à moradia digna. Foi possível concluir que 
é necessário um equilíbrio entre a obtenção das informações quantitativas e qualitativas, de forma a detectar 
as reais carências habitacionais.

CASA PÚBLICA: METODOLOGIA PARA INTERVENÇÕES EM TERRITÓRIOS DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL
Breno Pires Pilot (PUC-Campinas) - breno.ppilot@gmail.com
Estudante de Arquitetura e Urbanismo na PUC-Campinas (2014-2018). Bolsista no Programa de Educação 
Tutorial PET-Arquitetura e Urbanismo PUC-Campinas (2014-2018).
Felipe dos Santos (PUC-Campinas) - felipeesantos505@gmail.com
Estudante de Arquitetura e Urbanismo na PUC-Campinas (2014-2018). Bolsista de Iniciação Científica 
FAPIC/PUC-Campinas (2015-2016), CNPq (2016-2017) e FAPIC/PUC-Campinas (2017-2018).
José Camilo Carlos Júnior (PUC-Campinas) - jccjuniorr@gmail.com
Estudante de Arquitetura e Urbanismo na PUC-Campinas (2014-2018). Bolsista no Programa de Educação 
Tutorial PET-Arquitetura e Urbanismo PUC-Campinas (2014-2018). Membro do Escritório Modelo de Arqui-
tetura e Urbanismo (EMAU) Habitar (2014-2018).
Rodrigo de Azevedo (PUC-Campinas) - azv.rodrigo@gmail.com
Estudante de Arquitetura e Urbanismo na PUC-Campinas (2014-2018). Bolsista de Iniciação Científica 
FAPIC/PUC-Campinas (2015-2016),  FAPIC/PUC-Campinas (2016-2017). Membro do Escritório Modelo de 
Arquitetura e Urbanismo (EMAU) Habitar (2014-2018).
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O presente artigo trata de hipóteses projetuais em territórios fragilizados pelo presente projeto de ausência 
do Estado. Uma metodologia formulada e aplicada a partir de leituras espaciais em devidos recortes de 
aproximação, no formato de mapeamentos temáticos, estudos de possibilidades de desenhos alternativos, 
não só em práticas sociais, mas enquanto posicionamentos de resistência, para novas relações entre as 
pessoas e os espaços construído e natural. Além de uma inicial explanação das intenções, assim como 
a breve contextualização histórica e territorial, o artigo passa por embasamentos teóricos e proposições 
espaciais nas escalas metropolitana e regional, assim como em recortes do bairro baseados em elementos 
significativos, como proposta final um quadro de seis quarteirões em volta de uma travessa e um corpo 
d’água. Apesar de apresentar ilustrações específicas de projeto, o resultado final não é meramente um estudo 
de caso, e sim o processo em si, que enxerga o território enquanto sujeito, pretendendo alcançar novos meios 
de predicar a cidade, a partir da proposição de espaços como ferramentas de discussão, produção e atuação, 
não só da arquitetura e do urbanismo, mas de cidadania.

DESAFIOS EM GOIÂNIA SOBRE CONFORMAÇÃO DE AGLOMERADOS SUBNORMAIS
Lídia Milhomem Pereira (UFMG) - lilimilhomem@gmail.com
Doutoranda em Geografia pelo Programa do Instituto de Geociências da UFMG. Mestrado em Geografia 
pela Universidade Federal de Goiás (2008). Possui graduação em Administração em Turismo pela Universi-
dade Católica de Goiás (2005), graduação em Geografia pel
Ricardo Alexandrino Garcia (UFMG) - alexandrinogarcia@gmail.com
Professor do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências (IGC) da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e coordena, desde 2010, o Laboratório de Estudos Territoriais (LESTE/IGC/UFMG); é 
o atual Coordenador do Programa de Pós-graduação em G
Carlos Lobo (UFMG) - carlosfflobo@gmail.com
Doutor em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bolsista de estágio pós-doutoral do 
CNPq. Atualmente é subcoordenador do Programa de Pós-graduação em Geografia do Instituto de Geoci-
ências da UFMG e docente credenciado nos Programas de Pós-G

Atualmente, o processo de urbanização nacional é contínuo e expansivo. Goiânia, capital do estado de Goiás foi 
planejada, inicialmente, para 50 mil pessoas e ultrapassou a previsão em menos de sessenta anos. Hoje, sua 
população soma mais de 1.400.000 habitantes. No entanto, nos últimos anos, com o crescimento e a valoração do 
tecido urbano, verifica-se a presença de ocupações em lugares antes desvalorizados. Há um ciclo de interesses, 
ordenamento e reordenamento territorial, de projetos por agentes privados e públicos diante de lugares antes 
desvalorizados. A pesquisa é fruto de investigação acadêmica do programa de pós graduação em geografia, 
nível doutoramento da Universidade Federal de Minas Gerais. Também está apoiada em métodos quantitativos e 
programas como o Arc Gis, sendo, pois, uma metodologia quantitativa, utilizando a análise exploratória descritiva. 
Conforme o procedimento metodológico planejado, haverá o uso de variáveis censitárias. O trabalho está 
pautado nos Indicadores adotados pelo IBGE (2010), principalmente Renda e Coeficiente de Gini, bem como 
a disponibilidade desses dados censitários. Essa temática é fator de investigação e averiguação do presente 
trabalho. Discutir a cidade, seu planejamento, visualizar as territorialidades, contextualizando-as com as realidades 
dialéticas no contexto do capitalismo são resultados esperados na pesquisa e parte deste estudo.
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ESCRITÓRIOS MODELO DE ARQUITETURA E URBANISMO: UM ESTUDO SOBRE A PRÁTICA DE 
PROJETAR JUNTO À COMUNIDADE
Thamires Rodrigues D’Caminha Frota Alves (UEMA) - thamiresfrota91@gmail.com
Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão. Membro do grupo 
de Extensão Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo - Solar. Pesquisadora junto ao Núcleo de Estu-
dos Urbanos e Conservação Integrada.
Marluce Wall de Carvalho Venancio (UEMA) - marlucewall@gmail.com
Doutorado em Urbanismo no Programa de Pós-graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro PROURB-FAU/UFRJ, mestrado em Desenvolvimen-
to Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco, MDU/UFPE
Ana Paula Ferreira Branco (UEMA) - paulabranco.arq@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, membro do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo - Solar, 
pesquisadora do NEUCI - Núcleo de Estudos Urbanos em Conservação Integrada

O presente texto pretende descrever uma experiência e refletir acerca das práticas dos Escritórios Modelos 
de Arquitetura e Urbanismo, especialmente do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo - EMAU 
SOLAR - da Universidade Estadual do Maranhão juntamente com a Associação Nossa Senhora de Loreto 
na concepção de projetos participativos de interesse coletivo. Tendo como finalidade identificar e caracterizar 
experiências de extensão em arquitetura e urbanismo, mais especificamente as desenvolvidas pelo Solar, no 
que dizem respeito às metodologias de projeto participativo e, ou experiências voltadas para a construção 
de um habitat urbano socialmente justo e ambientalmente mais saudável. A experiência está associada ao 
projeto de pesquisa “Caminhos do Projetar: um estudo sobre concepção colaborativa e projeto participativo 
como práxis do projeto do habitat urbano em busca da construção de uma cidade inclusiva que vem sendo 
desenvolvido desde 2015 e que foi contemplado no Edital APP UNIVERSAL 40/2014 da FAPEMA.

FORMAS DE AÇÃO E PARTICIPAÇÃO: MÉTODO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE BAIRRO EM 
ASSENTAMENTO PRECÁRIO NA CIDADE DE SÃO PAULO
Mauro Claro (Universidade Presbiteriana Mackenzie) - mauro.claro@Mackenzie.br
Professor-Pesquisador FAU Mackenzie
Ana Paula Calvo(Universidade Presbiteriana Mackenzie) - pacalvinho@Gmail.com
Professora-Pesquisadora FAU Mackenzie
Aya Saito (Universidade Presbiteriana Mackenzie) - ayasait@Gmail.com
Estudante Graduação Arquitetura-Urbanismo FAU Mackenzie
Guilherme José Gonzaga Mendes (Universidade Presbiteriana Mackenzie) - gui.jgm@Gmail.com
Estudante Graduação Arquitetura-Urbanismo FAU Mackenzie

O texto descreve experiência de pesquisa-ação levada a cabo por grupo de pesquisa da FAU-Mackenzie 
num assentamento precário da zona leste da cidade de São Paulo em colaboração com atores sociais locais 
visando a elaboração de um plano de bairro. Considera-se tanto o marco legal que estabelece e incentiva a 
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utilização de formas participativas de elaboração de políticas territoriais urbanas mas, também, as dimensões 
cotidianas de atuação e compreensão da problemática urbana por parte de moradores, lideranças e agentes 
do poder público. O texto se detém, em sua parte central, na exposição dos princípios e das partes de um 
método que busca potencializar a participação de cada um desses atores. O método confere ao urbanista a 
tarefa de conhecer, vivenciar e interpretar as ações que cada ator social (morador, liderança, agente público) 
pratica no coletivo de modo a alinhavar um diálogo que contribua para a descoberta de formas urbanas que 
possam melhor corresponder a tais ações. Dessa forma, acredita-se, configura-se o plano de bairro pela 
via da integração das ações coletivas preexistentes. Compreende-se, assim, que um plano de bairro não é 
senão a prática de um diálogo permanente sobre o urbano que pertence a cada um de modo a transformá-lo.

INTERVENÇÕES URBANAS EM ESPAÇOS MARGINALIZADOS E HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL: NOVAS PROPOSIÇÕES TIPOLÓGICAS PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO MORRO 
DAS PEDRAS, EM BELO HORIZONTE/MG.
Alice Beatriz de Medeiros e Castro (Newton Paiva) - alice.medeiros.castro@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Newton Paiva; Extensionista do programa 
de Iniciação Científica da Newton.
Cláudia Teresa Pereira Pires (Newton Paiva) - ctpires1@gmail.com
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo - Faculdades Metodistas Izabela Hendrix (1992), Especialis-
ta em Urbanismo (1996) EAU-UFMG, e Plan. Arquitetônico pela PUCMInas (1996), mestrado em Planeja-
mento Urbano e Regional pela UFMG

Este trabalho tem como objeto de estudo os desafios dos processos de urbanização e produção habitacional 
brasileiros no decorrer do tempo até a atualidade, a partir da análise das políticas públicas voltadas à temática, 
bem como suas formas de materialização através de modelos de intervenção em assentamentos subnormais 
e outros espaços marginalizados. Como objeto de estudo empírico têm-se o Programa Vila Viva, que reflete 
a atual política habitacional na capital mineira: Belo Horizonte. O estudo analítico dessa política – sob uma 
perspectiva da comunidade ali residente – assinala para a necessidade de se estudar formas alternativas 
de produzir o espaço urbano, a partir da adoção de medidas flexíveis em contraposição ao modelo hoje 
polarizado. A confluência das experiências adquiridas a partir da implementação desse programa – tanto por 
parte do poder público, quanto por parte da comunidade – torna-se, aqui, seu foco primeiro, culminando em 
novas possibilidades e hipóteses para intervenção urbana na área de estudo: Aglomerado Morro das Pedras.

O QUE APRENDER COM AS RESISTÊNCIAS URBANAS
Dauane Conceição Santos de Santana (Universidade Tiradentes - UNIT) - daauane@gmail.com
Arquiteta e Urbanista (UNIT); Funcionária da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Prefeitura 
Municipal de Aracaju); Técnica em Geoprocessamento; Diretora da ONG Coletivo Camaleão.

O presente estudo evidencia a consolidação de uma comunidade, que se iniciou através de uma ocupação 
urbana, e resistiu durante 14 anos para que fosse efetivada a doação das terras. Terras que estavam 
desabitadas há anos, mas que mesmo assim gerou conflitos entre ocupantes e proprietários. Dentre 
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desapropriações, manifestações e atos de violência, a comunidade resistiu no local, e se adaptaram as 
condições oferecidas pela natureza. Eis que surgiu vizinho ao mangue, no bairro Lamarão, através de um 
grupo resistente o Residencial Vitória da Resistência. Atualmente a comunidade do conjunto habitacional 
ainda continua buscando seus direitos e desejando melhorias para o local em que residem. Por esta razão, 
através da realização de intervenções urbanas participativas no espaço público do residencial, os habitantes 
puderam se apropriar ainda mais do meio em que vivem, fortalecendo o vínculo e a participação dos 
moradores no processo de construção da cidade.

OCUPAÇÃO ZAIRE REZENDE II: UMA LUTA PELO DIREITO DE MORAR
Deivisson Rafael da Silva (Universidade Federal de Uberlândia) - deivissonor@gmail.com
Graduando em Arquitetura e Urbanismo
João Marcos Domingos Silva - joaomarcosds@gmail.com
Arquiteto e Urbanista
Tamiris Cristina Ribeiro (Universidade Federal de Uberlândia) - tamiriscrisrib@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo

O artigo visa explicar a atual situação e o processo de luta da ocupação Zaire Rezende II, localizada na 
cidade de Uberlândia, que teve início em 2011. Sabe-se que essa não é uma problemática local e começa 
com uma Contextualização da situação no Brasil e Uberlândia, a partir disso o Zaire Rezende II é colocado 
como objeto de estudo da segregação da cidade e das formas que a população marginalizada encontra para 
resistir pelo direito de morar. Em busca desse direito os moradores procuraram a Universidade para ajudar 
no Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, o trabalho mostra esse processo de aproximação e a 
tentativa da comunidade de contato também com a gestão pública com intuito de transformar a área em que 
está inserida a ocupação, que é reservada para área verde, em ZEIS (Zona Especial de Interesse Social).

PRECARIEDADE HABITACIONAL: ANÁLISE DE UM CONJUNTO HABITACIONAL EM TAMBORIL - 
CEARÁ
Larissa Lourenço da Silva (UniFanor/Wyden) - larissa.lou@hotmail.com
Graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário UniFanor/Wyden.
Vítor Domício de Meneses (UniFanor/Wyden) - vitor.meneses@unifanor.edu.br
Arquiteto e Urbanista, mestre em Planejamento Urbano e Design da Informação, professor do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário UniFanor/Wyden

A precariedade em habitações de interesse social é uma realidade comum nas cidades brasileiras. A falta 
de infraestrutura urbana, a má qualidade das moradias e os consecutivos problemas gerados por isso levam 
as cidades a possuírem espaços insalubres e sem perspectivas de desenvolvimento. O indivíduo de classe 
baixa, acaba por morar em condições precárias devido a sua impossibilidade financeira de residir em áreas 
urbanizadas de qualidade. O Estado, por sua vez, querendo suprir a necessidade destes moradores, acaba 
por produzir espaços segregados, e isso faz com que as cidades cresçam perifericamente, com moradias 
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cada vez mais longe de equipamentos de serviço, saúde, lazer e cultura. A área de estudo dessa pesquisa, 
que é o Conjunto Habitacional Novo Tamboril, faz parte deste contexto. O presente trabalho objetiva analisar, 
diagnosticar e reconhecer a área por meio da percepção dos moradores locais e de outras regiões da cidade 
em que ele se insere, com base em coleta de dados em campo, levantamento fotográfico e bibliográfico e 
entrevista semiestruturada. Além disso, o estudo objetiva também descobrir as características do conjunto 
habitacional enquanto lugar, a sua localização espacial e os problemas de infraestrutura urbana enfrentados, 
para um diagnóstico preciso e direcionado. 

PRODUÇÃO SOCIAL NA URBANIZAÇÃO DE FAVELAS:  TRABALHO E RENDA NO MORAR CARIOCA 
BARREIRA DO VASCO, RIO DE JANEIRO
Bernardo Nascimento Soares (UFRJ / UNIGRANRIO) - bsoares.urb@gmail.com
Arquiteto e Urbanista (FAU/UFRJ) e mestre em Engenharia Urbana (PEU/POLI/UFRJ), com experiência em 
urbanização de favela pelo Programa Morar Carioca. Professor Substituto do DPA/FAU/UFRJ e Professor 
Colaborador da UNIGRANRIO.

O presente trabalho se inscreve no debate sobre a reprodução social e se propõe a levantar questões acerca 
da importância da geração de trabalho e renda e a provisão de espaços e equipamentos sociais para esta 
finalidade nas experiências em urbanização de favelas. Apresenta como fundamentação uma reflexão teórica 
e conceitual sobre a reprodução social e como arcabouço a análise sobre experiências anteriores marcantes, 
como o Favela Bairro e o PAC – observando suas características, seus alcances e suas limitações no tocante 
à sua atuação em relação ao conteúdo aqui apresentado. A análise então se volta para a experiência do 
primeiro objeto de contrato da Fase II do Morar Carioca – Programa de Urbanização de Assentamentos 
Precários Informais, na cidade do Rio de Janeiro desde 2010, o qual se refere ao Agrupamento 01 – Barreira 
do Vasco para avaliar como este componente tem sido incorporado sobre os planos de urbanização de 
favelas. Assim, busca uma contribuição para com novos estudos que venham a incorporar os elementos 
essências para o aprimoramento dessas práticas.

QUANDO A FAVELA VIRA PARQUE: CONFLITO, REMOÇÃO E PRODUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER 
EM MADUREIRA, RIO DE JANEIRO/RJ
Marcos Antônio Silvestre Gomes (UFTM) - gomesmas@yahoo.com.br
Pos-doutor em Geografia. Professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Triangulo 
Mineiro.
Stella Márcia de Mesquita Pereira (UFTM) - stellammpereira@gmail.com
Graduanda em licenciatura em geografia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Parques constituem locais de lazer relevantes no espaço urbano, embora não sejam implantados 
aleatoriamente, sem pretensões políticas ou econômicas. Em geral, lazer e qualidade de vida na cidade 
aparecerem associados a um componente natural que, difundido em forma de áreas verdes,  entre outros, é 
capaz de justificar ações públicas mesmo que sejam na prática pouco benéficas a determinados segmentos 
sociais, como ocorreu com a população da Favela Vila das Torres, no Rio de Janeiro, expropriada para 
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implantação do Parque Madureira. O trabalho ora apresentado demonstra o processo de produção deste 
Parque, evidenciando os conflitos gerados a partir da execução da proposta de remoção da população 
residente na antiga Favela Vila das Torres, apontando as justificativas dos agentes públicos para a 
implantação do referido Parque e as principais características deste novo espaço de lazer da Zona Norte do 
Rio de Janeiro. 

MORANDO ABAIXO DA LINHA HORIZONTE E MIRANDO ALÉM: UM ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE 
DE URBANIZAÇÃO DA GROTA POÇO AZUL EM MACEIÓ-AL
Debora Moraes Ferreira (FAU-UFAL) - debora.moraes94@gmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas
Flavia De Sousa Araújo (FAU-UFAL) - flavia.araujo@fau.ufal.br
Arquiteta e Urbanista (UFPA), é doutora pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ). Possui mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e especializaç

Este trabalho contribui no debate sobre ocupações de áreas consideradas ambientalmente frágeis, 
particularmente o caso das grotas (fundos de vale) na cidade de Maceió-AL, tendo como estudo de caso a 
Grota Poço Azul, localizada no bairro Jardim Petrópolis. Para esta investigação levantou-se dados quantitativos 
e qualitativos relacionados aos: Condicionantes Ambientais, Saneamento Ambiental e Infraestrutura, Uso 
e Ocupação do Solo e Socioeconômico e Cultural. Em seguida, construiu-se uma caracterização físico-
territorial e socioespacial da Grota de modo a subsidiar a elaboração de propostas de intervenção urbana de 
provisão de infraestrutura e serviços públicos, considerando a recuperação e manutenção de seus recursos 
naturais e objetivando criar visibilidade para as grotas, enquanto área habitáveis. Os 571 habitantes de 
Poço Azul, estão entre os mais de 200 mil que residem as 76 grotas de Maceió que, até pouco tempo atrás, 
eram ignoradas pelo poder público e lhes era negligenciado o direito à cidade. Os desafios desse trabalho 
consistem em elaborar/mirar propostas possíveis de desenvolvimento para esses cenários tão presentes 
na topografia da cidade, e fomentar discussões sobre essas ainda difíceis formas de ocupações em relevos 
acidentados e de presença de cursos d’água e vegetação densa, em direção ao equilíbrio entre a dicotiomia 
“natural” versus “urbano”.

OURO PRETO; DESCARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM X COMUNIDADES EMERGENTES: 
CONFLITOS URBANOS, A CIDADE FORMAL X OCUPAÇÕES DOS MORROS NA REGIÃO LESTE DA 
CIDADE
Martin Nicolás Rodriguez Zamit (Centro Universitário Belo Horizonte UNIBH) - martinnrzamit@gmail.com
Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo

No decorrer da história e desde o nascimento dos primeiros núcleos, a cidade de Ouro Preto foi se expandindo 
gradativamente. As ocupações foram se dando a partir de diversos pontos focais, de concentração e da vida, 
que foram se tornando arraiais, e posteriormente grandes bairros.  Uma série de ocupações espontâneas, 
informais, em áreas de potencial  risco, estendem-se pelas encostas desses acidentes geográficos. As 
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políticas urbanas do poder público  nas diferentes esferas não conseguiram agir de maneira eficiente para 
resolver o problema. Alguns importantes fatos históricos elencam-se neste trabalho para entender os rumos 
que tomou a cidade a partir de 1933 até a data e como a população mais simples tem sido segregada do 
centro histórico, tendo que ocupar as  ladeiras íngremes e perigosas. Este artigo  pretende, a partir da 
coleta de dados de campo e de pesquisa de uma área de estudo ,  apontar uma série de necessidades da 
comunidade, e por se tratar de um estudo para trabalho final de graduação, aportar algumas diretrizes que 
podem dar um rumo para uma melhora, atendendo questões técnicas, e principalmente socioculturais,

PARAISÓPOLIS E A CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL NO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS: 
QUALIDADE URBANA NOS CONDOMÍNIOS E E G
Ana Carolina Carvalho Figueiredo (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) - ana.cfigueiredo1@gmail.com
Arquiteta e Urbanista, estudante de mestrado no programa de Pós-Graduação da Universidade de São 
Paulo na área de arquitetura, urbanismo e tecnologia.

O tema do desenvolvimento sustentável tem estado presente no setor da construção civil. Implica 
questões ambientais, relações sociais, econômicas, espaciais, tecnológicas e culturais e, neste sentido, 
está estritamente ligado às cidades. Sendo assim, as certificações ambientais têm se estabelecido como 
ferramentas utilizadas pela construção civil para avaliar a sustentabilidade de projetos. Este artigo possui 
três objetivos principais: assinalar a questão da sustentabilidade na construção civil, sobretudo no contexto 
brasileiro; debater acerca da provisão de habitação no país, desde a perspectiva histórica até ações mais 
atuais e concentrando-se no Programa de Urbanização de Favelas; e, posteriormente, considerando as ações 
deste Programa na cidade de São Paulo e na favela de Paraisópolis, destacar a confluência das temáticas 
de habitação social e certificação ambiental à luz dos Condomínios E e G que receberam o Selo Casa Azul, 
priorizando a qualidade urbana. Para tal, utiliza-se as ferramentas de pesquisa bibliográfica e documental, 
entrevistas e observação de campo. O resultado final aponta que embora possam ser observados algumas 
melhorias na situação de moradia da população habitante da favela e dos novos Condomínios e que o selo 
seja um instrumento interessante para buscar melhorias em projetos de habitação, ainda existem deficiências 
em sua aplicação e, sobretudo, ele não garante a qualidade dos projetos. 

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS: RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO MARANGUAPINHO
Lidia Luana de Sousa Magalhães (Centro Universitário Unichristus) - luanasousamarq@hotmail.com
Graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Christus. Técnica em Edificações 
pela Escola Estadual de Educação Profissional Presidente Roosevelt (2013). Moradora da favela Parque 
Genibaú
Lara Barreira de Vasconcelos (Universidade Federal do Ceará) - larabarreira.urb@gmail.com
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (2013), Mestre de 
Arquitetura Paisagística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - Programa de Pós Graduação em 
Urbanismo (2017).
José Itamar Frota Junior (Universidade Federal do Ceará) - itamarfrota@yahoo.com.br
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Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal do Ceará (1996). Mestre em Engenharia Agrícola pela 
Univerdidade Federal do Ceará (2006). Doutor em Biotecnologia pela Universidade Federal do Ceará 
(2012).

O presente artigo busca tratar o tema urbanização de favela e recuperação de margens de rio, tendo como 
objeto de estudo o bairro “Parque Genibaú” e o Rio Maranguapinho, localizado em Fortaleza-CE. Durante 
pesquisa de campo foi diagnosticado a situação atual das margens do rio, que no presente momento passa 
por projeto de intervenção por parte do Governo do Estado do Ceará. A partir das problemáticas encontradas 
como ocupações irregulares em áreas de risco e problemas ambientais, foram sugeridas diretrizes projetuais 
que busquem sanar essas questões e ao mesmo tempo atender a carência de espaço de lazer do bairro. Em 
decorrência das pesquisas e da vivência no local, sugere-se o projeto de recuperação ambiental do rio e de 
suas matas ciliares, além da utilização do uso público de um espaço livre linear para o lazer. Como forma de 
garantir a moradia digna para as famílias que atualmente habitam as áreas de risco, fez-se necessário lançar 
diretrizes em prol da relocação dessas em terreno adequado e próximo ao bairro. 

A PROBLEMÁTICA DA NOVA LEI PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA: O CASO DA OCUPAÇÃO 
DOROTHY STANG
Ártemis Sandra Borges Nunes Costa (UnB) - artemis.costaa@gmail.com
Possui graduação em Comunicação Social, Bacharel em Jornalismo pelo Instituto Cientifico de Ensino 
Superior e Pesquisa (2006). Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Unieuro (2012). Pós Graduada em 
Sustentabilidade (Reabilita) pela UNB (2012). Engenheira
Liza Maria Souza de Andrade (UnB) - lizamsa@gmail.com
Possui graduação em Arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais (1989), Mestrado (2005) e 
Doutorado (2014) em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília. 

Este artigo discute questão fundiária, especialmente através de análises de legislações e normas 
recentemente alteradas bem como as potencialidades de mudanças que ocorrem na vida da população 
nesse processo. Historicamente a regularização fundiária implica em mudança de vida da população, 
famílias que saem da informalidade plena para alguma formalidade, mas dificilmente, perdem o estereótipo 
de ocupantes de áreas informais. Pretende-se demonstrar no caso da ocupação Dorothy Stang, localizada 
em Nova Colina, Sobradinho – DF, o processo de regularização fundiária de ocupações resultantes de ações 
movimentos sociais ou que foram constituídas diretamente sem condução dos governos ou processos 
estatais. Os resultados obtidos desta pesquisa de mestrado no âmbito do Grupo de Pesquisa Periférico da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB (Edital Nº 01/2017 – DEX/DPI) demonstram a importância 
do acompanhamento da extensão da universidade pública no processo de regularização fundiária para 
contribuir na diminuição do déficit habitacional e que sejam garantidos o Direito à Moradia com qualidade, 
determinados pela Constituição Federal de 1988. O projeto de urbanismo, com a participação da comunidade 
e com ação concomitante de regularização, pode contribuir no afastamento de especuladores imobiliários 
que buscam investimentos em áreas menos favorecidas para ganhos futuros, que eventualmente colaboram 
com a gentrificação.    
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DISPENSA DOS CRITÉRIOS TEMPORAL E DE POSSE PACÍFICA DO USUCAPIÃO
Amanda Gessica Barretto Marcelino - amandabarretto.pmj@gmail.com
Advogada, Pos Graduada em Direito Publico e Direito Imobiliário

As desigualdade sociais originam conflitos de direitos, entre eles os conflitos fundiários de posse versus 
propriedade. A história demonstra que os conflitos pela segurança jurídica da posse  datam do Império 
Romano e que uma das soluções encontrada para resolução destes é a usucapião, que remonta da mesma 
época.O instituto da usucapião se manteve no tempo e permanece vigente até os dias atuais. Ele transforma a 
posse em propriedade, desde que comprovados os requisitos estabelecidos pela lei, dentre estes encontram-
se o lapso temporal da posse e posse pacifica. Teceremos considerações acerca destes requisitos e como 
são irrelevantes diante de situações específicas delimitadas ao trinômio: moradia, imóvel abandonado e 
população de baixa renda. Este estudo passa primeiramente pela análise doutrinária e histórica dos institutos 
jurídicos da propriedade, função social e usucapião e então passaremos a uma abordagem autoral sobre a 
necessidade do ocupante, de imóvel urbano abandonado, comprovar estes requisitos, a fim de se demonstrar 
que tal comprovação não é necessária, quando se apresenta o trinômio: moradia, imóvel abandonado e 
população de baixa renda.      

NOTAS SOBRE ENTRAVES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Guilherme Carpintero de Carvalho (UFABC) - guilherme@carpintero.org
Mestre em Planejamento e Gestão do Território pela UFABC (2017) e Arquiteto e Urbanista pela PUCCamp 
(2004). Atualmente é conselheiro titular do CAU

O artigo pretende discutir os entraves da regularização fundiária de interesse social. Tendo em vista 
apresentar a discussão de forma mais didática, elaboramos uma trajetória hipotética de um processo de 
regularização fundiária de interesse social e a partir desta, dissertamos como cada um dos entraves se 
expressa em cada etapa do processo. O referencial legal utilizado refere-se ao período anterior a 2016, 
portanto não consideramos a Lei Federal nº 13.465/2017, porém traz contribuições para a discussão sobre 
a nova legislação.

O RECONHECIMENTO DO DIREITO DAS FAVELAS SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO REAL DE 
LAJE E SUAS IMPLICAÇÕES NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Sande Nascimento de Arruda (UFPE)
Mestre em Gestão Pública UFPE
José Jefferson de Andrade Vaz (UCA) - jefferson@ekadvogados.com.br
Mestrando em Direito Tributário pela Universidade Católica da Argentina

O presente artigo tem por escopo realizar uma análise sobre a temática da regularização fundiária urbana sob 
a perspectiva do direito de laje, figura consolidada e irreversível nas favelas, sobretudo como norma posta 
enquanto prática social nas periferias dos centros urbanos. Neste aspecto, realizaremos o debate acerca 
da agenda administrativa e legal da regularização fundiária com fulcro no reconhecimento de comunidades 
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consolidadas no espaço urbano, além de apresentar o direito de laje como nova maneira de pensar nas 
favelas enquanto espaço regulado tanto pelas pessoas como pelo poder público. Salientamos ainda a 
preocupação de adequar o instituto do direito de laje a tutela urbanística e ambiental como forma de garantir 
a função social da cidade e da propriedade, bem como as repercussões do direito de laje no ordenamento 
tributário.

PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL NA 
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - PARÁ
Maurício Leal Dias (Universidade Federal do Pará) - mlealdias@gmail.com
Mestre em Direito Humanos pela Universidade Federal do Pará. Professor da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Pará.
Mayara Rayssa da Silva Rolim (Universidade Federal do Pará) - may.y.rolim@gmail.com
Bacharel em Direito. Mestranda em Programa de Pós - Graduação em Gestão de Recursos Naturais e 
Desenvolvimento Local na Amazônia
Sandra Helena Ribeiro Cruz (Universidade Federal do Pará) - may.y.rolim@gmail.com
Doutora em Ciências Sócioambientais pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal 
do Pará. Professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Pará.

O trabalho apresenta o programa de implementação de regularização fundiária da Universidade Federal do 
Pará, relata a experiência de extensão e pesquisa, explicita os seus pressupostos metodológicos e reflete 
sobre os desafios da aplicação do novo marco legal nacional da Regularização Fundiária, em especial, a 
REUB-S no contextos das cidades amazônicas, precisamente, em dois bairros distintos de dois municípios 
da Região Metropolitana de Belém (Belém e Castanhal). O Programa possui uma equipe interdisciplinar 
(Direito, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo) e contou na sua formulação com a participação direta dos 
destinatários do programa e parceria institucional das Prefeituras.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PAC NA ÁREA DE MARIA CRISTINA PELA NOVA LEI 13.465/2017 - 
MUNICÍPIO DE MESQUITA
Maria Olinda de Souza Sampaio (Universidade Geraldo Di Biasi) - correio.mosaico@gmail.com
Doutoranda em Projetos
Roberta Bernardi Athayde(Mosaico Consultoria) - r.athayde@hotmail.com
Mestranda em Direito
Isanda Souza da Silva (Universidade Geraldo Di Biasi) - isandass@yahoo.com.br
Especialista em Arquitetura e Urbanismo

A Regularização Fundiária nas obras do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento do Ministério das 
Cidades, tem se mostrado ineficiente, pois os municípios não possuem uma secretaria específica que 
cuide da área. A maioria dos município de pequeno porte possuem essas secretarias agrupadas e isso que 
poderia ser uma grande ajuda na aprovação desses projetos, acaba se tornando difícil o entendimento entre 
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secretarias. O estudo de caso apresentado faz parte dos projetos iniciais do PAC, quando a regularização 
fundiária era parte do contrato de obras, vinculando a regularização fundiária ao contratado da execução das 
obras. Assim, nem sempre havia uma regularidade no projeto de regularização fundiária, pois a empresa das 
obras nem sempre segue uma linearidade de execução, tem contrato suspenso, aditivos de prorrogação e 
outras situações que limitam a atuação. O contrato da Área de Maria Cristina passou por todas essas fases 
e se prolongou de 2014, quando do início das obras, até a data atual (2018). Juntou-se ainda a dificuldade 
com o Registro de Imóveis da região e a mudança da Lei Federal 11.977, para a Lei Federal de Regularização 
Fundiária, 13.465 de 11 de julho de 2017 criando novos instrumentos para a regularização.  

USO DE ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE ESTUDO PARA 
GARANTIR O DIREITO À HABITAÇÃO: ESTUDO DE CASO DA VILA VICENTINA.
Alana Kelia Parente de Aguiar (Centro Universitário Christus) - alana.parente@hotmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo
Gisela Arícia Medeiros Oliveira (Centro Universitário Christus) - gisela_aricia@hotmail.com
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo

O trabalho em questão tem com finalidade contextualizar o processo de urbanização no Brasil, onde se 
iniciou após a Lei áurea e se intensificou na industrialização do sex. XX, tendo como consequência a 
segregação social e espacial, a gentrificação, entre outras, deixando pessoas desamparadas sem moradia. 
Analisando os instrumentos presentes na cidade que visa assegurar o direito à moradia digna, como o 
Estatuto da Cidade de 2001, Plano Diretor Participativo de 2009, a ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) 
e a regularização fundiária, utilizando como estudo de caso a Vila Estância Vicentina, localizada no bairro 
Dionísio Torres, local no qual passa por um processo de especulação imobiliária desde 1990 e em 2016 
ocorreu a pressão do mercado tendo como consequência a retirada de alguns moradores e o receio por parte 
dos que permaneceram, o que resultou em uma prática insurgente pelos residentes através da organização 
de assembleias, eventos aberto ao público a fim de conseguir apoiadores, resultando em um processo de 
tombamento solicitado o pelo Prof. Romeu Duarte, sendo uma alternativa para assegurar a existência das 
casas  na região, aguardando a regulamentação da ZEIS, visando que essa área é demarcada como ZEIS 
de ocupação pelo Plano Diretor de Fortaleza.

ASSESSORIA TÉCNICA E MOVIMENTO JOVEM POPULAR: CONSTRUÇÃO COLETIVA DE 
ESPAÇOS PÚBLICOS LIVRES
Jéssica Chaves Ribeiro (UFC) - jessica.chaves.r@gmail.com
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFC (2016). Qualificada como Técnica em Edifica-
ções pelo IFCE (2011). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos  
temas: assessoria técnica, direito a moradia e cidade.
Lucas Golignac Lessa (UFBA) - lucaslessa92@gmail.com
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pelaUFC (2017). Atualmente está cursando a Residência 
em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à 
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Cidade da Universidade Federal da Bahia
Emilia Stefany de Sousa e Silva (UFC) - emiliastefanyss@gmail.com
Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFC (2017), com experiência na área de Arquitetura e 
Urbanismo, atuando principalmente nos  temas: assessoria técnica, direito a moradia e cidade.
Marcela Monteiro dos Santos (UFC) - marcelamonteirosantos@gmail.com
Arquiteta e Urbanista formada pela UFC (2017), com experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, 
atuando com: assessoria técnica, direito a moradia e a cidade.

O seguinte trabalho trata de uma ação conjunta de intervenção em espaços livres, a partir da assessoria 
da Taramela - Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade ao grupo Jovens Agentes da Paz, atuante no 
Grande Bom Jardim, um dos assentamentos mais precários da periferia de Fortaleza. O artigo traz as 
reflexões teóricas que fundamentam e que surgem a partir desta prática, para isto foi feita uma revisão 
bibliográfica sobre aspectos como assessoria técnica e a atuação de arquitetos nas favelas, além do estudo 
das características socioespaciais do território de intervenção. O trabalho prático consistiu na construção 
de mobiliário urbano e plantio de mudas em três lugares diferentes do Grande Bom Jardim. A execução 
foi feita de forma horizontal por todos os agentes e apesar da boa repercussão que o grupo avaliou ao 
final do projeto a iniciativa teve dificuldades como o tempo limite para realização, que impossibilitou uma 
ampliação do processo participativo na concepção do projeto, mas que acabou se modificando bastante e 
sendo definido muito mais durante a montagem das intervenções.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SÃO JOÃO DEL-REI (MG):  A REFORMA DA CASA DA ANNA PAULA
Livia Ribeiro Abreu Muchinelli (Universidade Federal de São  João del-Re) - Liviamuchinelli@ufsj.edu.br
Professora/pesquisadora
Maria Eliza Manzano Moraes (Universidade Federal de São  João del-Re) - maria_eliza_moraes@
hotmail.com
Estudante de Graduação

O presente trabalho destaca um ponto da caminhada do ‘Grupo de Estudos e Proposições sobre 
Habitação de Interesse Social oficial e não oficial na cidade’ (GEPHIS) – projeto de extensão do Curso 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) – que tem o objetivo de 
analisar as condições da produção habitacional no município sede daquela Universidade e, futuramente, 
propor um elemento de prestação de assistência técnica na cidade. Entre as ações do Grupo, que foi 
criado recentemente, a aproximação com outros projetos relacionados a esta temática dentro do Curso, 
no caso, o “Suporte Arquitetônico para demandas populares”, e de uma iniciativa social, o escritório 
Arquitetas Nômades, resultou numa intervenção prática extensionista na reforma de uma residência, a 
qual se pretende discutir no texto. Da mesma forma, destacar a relevância dessa atuação no bairro, que 
foi autoconstruído, por meio de mutirões, e a atuação de projetos de extensão naquela cidade.
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ESTUDOS E DESAFIOS DOS PROCESSOS DE INTERVENÇÃO DA URBANISTA JULIA KING NO 
TERRITÓRIO DAS FAVELAS NA INDIA VERIFICANDO SUAS APLICABILIDADES E ESTUDOS NA 
FAVELA DO GATO EM SÃO PAULO
Renan Mendes da Silva (Universidade Cidade De São Paulo) - renan.movement@gmail.com
Estudante Graduação
Ana Cristina Gentile Ferreira (Universidade Cidade De São Paulo) - anacristina_gf@hotmail.com
Orientadora Mestre

Grandes partes das discussões acerca do tema escondem a realidade sobre as necessidades no setor 
dos assentamentos precários e a ausência de políticas públicas efetivas que colaborem para o combate 
do déficit habitacional, que segundo o Plano Municipal de Habitação (2016) mostra a necessidade de 700 
mil novas moradias para combater o déficit habitacional, além da necessidade de intervenções em favelas 
e cortiços. (Instituto Polis, nota publica, 2018). Observa-se, na cidade de São Paulo, (Instituto Polis, 2016) 
a existência de aproximadamente 290 mil imóveis vazios ou subutilizados que não cumprem sua função 
social. Assim, levanta-se o questionamento de que não apenas estratégias governamentais resolvam em 
totalidade as necessidades habitacionais, que por ora resolvem os problemas de direito à moradia, mas que 
não oferecem direito a cidade para essas pessoas. Portanto, o objetivo deste artigo é, fundamentalmente, 
identificar as estratégias e técnicas realizadas pela Arquiteta e Urbanista Julia King nas favelas da Índia, 
especificamente Savda Ghevra e reforçar os aspectos e desafios das políticas publicas locais em relação a 
aplicabilidade dessas pesquisas em território nacional. Estudando como foi o processo de adaptação para 
efetivar projetos de saneamento básico para a população das favelas e como a ausência de políticas públicas 
de habitação e para assentamentos precários podem resultar em espaços subtilizados e moradias indignas 
para a população.

“COM UM PÉ NA FAVELA E OUTRO NA POLÍTICA”: TRAJETÓRIAS E ATUAÇÃO DE LIDERANÇAS 
COMUNITÁRIAS NA FAVELA DE VILA PRUDENTE
Kassia Bobadilla (Universidade Federal de São Paulo) - kabeatriz@gmail.com
Gestora de Políticas Públicas (USP), com Especialização em Psicossociologia da Juventude e Políticas 
Públicas (FESPSP) e Mestre em Ciências Sociais (UNIFESP)

O presente trabalho tem por objetivo investigar e analisar a trajetória política de lideranças comunitárias 
atuantes na Favela de Vila Prudente nos dias atuais. Percorrendo as origens e transformações desse território, 
apresento como essas lideranças apoiam-se nas histórias e tradição de lutas empreendidas na favela, 
sobretudo mobilizadas pela atuação do Movimento de Defesa do Favelado, para reinventarem e comporem 
seus repertórios de ação política. As experiências e espaços pelos quais transitam ganham centralidade 
na análise de suas trajetórias, pois por meio desses, André e Cristiano vivenciam um contínuo processo de 
reificação de suas práticas e discursos. Entre distanciamentos e aproximações em suas dinâmicas singulares 
de atuação, essas duas lideranças representam formas de mediação entre a história e a modernidade na 
favela; entre os favelados e o mundo da política.
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FOTOGRAFIA E URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
Eduardo Jorge Canella (EMCC) - canellae@gmail.com
Arquiteto e Urbanista, Gestor Publico, Coordenador Tecnico da Escola Municipal de Construcao Civil EMCC
Patricia Cezario Silva (UFABC) - patcez@hotmail.com
Arquiteta e Urbanista, Professora Doutora

Breve relato do processo de produção, catalogação e utilização de aproximadamente vinte mil imagens 
fotográficas produzidas entre 2006 e 2015 no âmbito da implementação do Programa de Aceleração do 
Crescimento na sua vertente de Urbanização de Assentamentos Precários, PAC-UAP, em Taboão da Serra, 
município com população de 244 mil habitantes localizado na Região metropolitana de São Paulo. É descrito 
o processo cotidiano de produção das imagens fotográficas: para que objetivos foram produzidas e de que 
forma foram arquivadas e catalogadas, assim como são propostos parâmetros para análise e utilização 
dessas imagens.
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