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ABSTRACT  

Este trabalho apresenta resultados de tese de doutorado em desenvolvimento na 
Universidade de São Paulo e na Universidad de Chile, sobre os espaços livres em 
conjuntos de habitação social na Região Metropolitana de São Paulo - Brasil e na 
Região Metropolitana de Santiago - Chile. A pesquisa apresenta não apenas os 
aspectos urbanísticos e políticos da produção atual de habitação social nas duas 
regiões, mas principalmente as práticas sociais nos espaços livres. Assim, a 
metodologia de pesquisa é baseada não apenas em uma visão macro, que é 
frequente em pesquisas comparativas entre países, mas também em 
compreender, a partir de análises aproximadas, a forma urbana, os espaços livres, 
a apropriação e as políticas específicas que fogem ao modelo hegemônico de 
produção de habitação social. Nesta ocasião, apresentam-se observações dos 
espaços livres em conjuntos habitacionais de interesse social brasileiros e 
chilenos, discutindo o impacto da neoliberalização da planificação e 
mercantilização da habitação social nas práticas cotidianas e os programas 
políticos alternativos com participação social, que atuam na contramão do 
processo hegemônico. Mediante indagações sobre a situação atual da produção 
de habitação social em duas regiões metropolitanas de dois países distintos, 
pretende-se ampliar a discussão sobre as transformações recentes nos espaços 
livres habitacionais latino-americanos, e quais os processos alternativos que 
surgiram na contramão da produção neoliberal de habitação social.  

 

PALAVRAS CHAVE: Espaços livres, habitação social, América Latina, cotidiano, 
participação social.   
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1. ESPAÇOS LIVRES EM HABITAÇÃO SOCIAL  

1.1 Espaços livres e cotidiano 

A temática dos espaços livres é estudada e conceituada pela rede brasileira de pesquisa 
QUAPÁ-SEL, coordenada pelo Laboratório QUAPÁ, da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), que estuda diversas cidades brasileiras 
analisando a relação entre espaços livres e forma urbana.   

Por espaços livres entende-se todos os espaços sem volume construído, resultado formal da 
interação social sobre o meio biofísico, revelando, portanto, costumes, práticas e 
características de uma sociedade.   

A conceituação dos espaços livres (MACEDO et al, 2007; TANGARI, ANDRADE, 
SCHLEE, 2009) permite maiores aproximações ao cotidiano dos moradores, e vai além da 
conceituação de espaços públicos, pois observa-se todos os espaços externos sem edificação, 
independentemente de sua jurisdição e/ou presença de vegetação. Também vai além da 
conceituação de espaços verdes, pois todos os espaços não edificados são observados, 
podendo ser vegetados ou não. Assim, praças, ruas, calçadas, parques, reservas ambientais, 
lagos, rios, entre outros, são espaços livres que se associam e que tem potencial para 
intensificar relações sociais e ambientais.  

Os espaços livres possibilitam o encontro cotidiano, onde se permite o fortalecimento 
comunitário, e a análise das práticas nos espaços livres de habitação social permitem estimar 
o impacto da exclusão, causado pela produção e reprodução das relações capitalistas 
(LEFEBVRE, 1974; HARVEY, 2005) e disputas simbólicas de poder (BOURDIEU, 
1974;1989).  

Os espaços de copropriedade em conjuntos de habitação social são espaços livres com papel 
primordial para o cotidiano dos moradores, onde as relações sociais em cooperação e conflito 
podem ser identificadas. Esses espaços também fazem parte da relação sistêmica que se 
estabelece entre espaços livres, e são os espaços do cotidiano que estruturam as práticas 
sociais.  

1.2 Cotidiano e Resistência  

É no cotidiano que a resistência ocorre, onde a complexa rede de relações pode ser 
identificada, e onde a vida social se desenvolve com a superação do dia a dia. Nos espaços 
livres do cotidiano a fragmentação física e subjetiva se torna visível, e as diferenciações entre 
o eu e o “outro” se efetivam, com ações coletivas que surgem na contra lógica, como a ação 
do homem lento miltoniano (SANTOS, 1994).   

O homem lento personifica o homem comum, que resiste às forças externas da globalização 
e inverte códigos excludentes e segregacionistas. É o ser humano dos espaços opacos 
(SANTOS, 1994), que pratica a cidade em busca de alternativas e táticas para a sobrevivência 
das suas relações sociais em alternativa ao agir hegemônico, aos papéis, personagens e 
modelos que extinguem a individualidade.  

Dentro dos processos de sobrevivência e superação estão as ações coletivas, o 
reconhecimento de grupos sociais, responsáveis pelos processos de resistência, e as práticas 
cotidianas. A memória e a cultura dos lugares são também importantes no processo, pois são 
resultado da complexidade do território usado.  

As práticas cotidianas estão diretamente associadas com os espaços livres, e é no cotidiano 
inconsciente (LEFEBVRE, 1991) que se manifesta o poder de um grupo social de se 
exacerbar contra narrativas pré-estabelecidas (ARENDT, 2014).  
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Dessarte a participação social é um processo essencial para alcançar bons resultados em 
habitações sociais. O interesse da população, as redes sociais, a integração, as escolhas 
pessoais e coletivas, se considerados nos programas sociais, potencializam a criação de 
espaços mais adequados à realidade de um grupo social.  

1.3 Entidades, participação popular e programas de bairro  

Os casos que serão apresentados apontam o recente impacto do programa habitacional 
brasileiro Minha Casa Minha Vida - PMCMV, inspirado em um modelo neoliberal de 
produção quantitativa, e a vertente Entidades, uma categoria criada por pressão dos 
movimentos e organizações sociais brasileiros.  

O PMCMV, criado com objetivo de alavancar a economia e superar o período de crise 
econômica de 2009, tem suas dificuldades em suas frentes de atuação social por conta do 
perfil neoliberal de atuação. Com foco quantitativo, a produção pelo programa em todo o 
Brasil tem sido alvo de críticas pela pouca qualidade arquitetônica e urbanística da maioria 
dos empreendimentos, fruto da ansiedade do governo em criar uma política habitacional que 
abrangesse diversos grupos econômicos, inclusive habitação social, que peca nas poucas 
exigências e orientações para a produção neste grupo.  

Figura 1: Residencial Portal Flora, PMCMV – Empresas. Guarulhos-SP. 

 

Fonte: Donoso, 2015. 

O Programa Minha Casa Minha Vida Entidades – PMCMV-E permite a participação da 
comunidade na concepção e execução do projeto habitacional, o que pode resultar em 
empreendimentos mais adequados às necessidades do grupo beneficiado, permitindo maior 
pertencimento em relação ao espaço criado. O principal avanço do programa está na 
incorporação dos grupos auto gestionários em uma modalidade dentro da Política Nacional 
de Habitação (TATAGIBA, TEIXEIRA, BLIKSTAD, PATERNIANI, 2013). 

As análises realizadas apontam o recente impacto do Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV) no Brasil, com a manutenção de uma produção de habitação social de baixa 
qualidade arquitetônica e urbanística, e a dificuldade da modalidade Entidades em cumprir 
com as exigências legais para aprovação e construção dos empreendimentos, o que acaba por 
padronizar as soluções empregadas e produzir habitações formalmente muito similares às 
produzidas pela modalidade empresarial do programa.  
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Figura 2: Residencial Parque Estela, PMCMV – Entidades. Guarulhos-SP. 

 
Fonte: Donoso, 2016. 

A frente Entidades (PMCMV-E) surge trazendo alguma esperança à lógica neoliberal de 
produção de habitação social, já que atua buscando maiores benefícios às famílias sem 
objetivo direto de lucratividade empresarial. Fruto do histórico das lutas dos movimentos 
populares do Brasil, o PMCMV-E surge somado a outros instrumentos legais que regulam a 
participação popular, como os instrumentos do Direito à Cidade – grande avanço legal 
brasileiro, quando em comparação com outros países da América Latina – e inserindo 
oficialmente a participação dos grupos autogestionários na Política Nacional de Habitação, 
como já comentado.  

As Entidades Organizadoras, que tem papel principal para a valorização da participação 
comunitária e autogestão nos projetos de habitação social, infelizmente se esbarram com 
diversas dificuldades para a sua atuação dentro do programa criado pelo governo. Dentre as 
dificuldades se destacam empecilhos burocráticos, disputa por terrenos urbanos com 
construtoras atuantes na modalidade empresarial do programa, contratempos na contratação 
das empresas construtoras e mesmo obstáculos na articulação do grupo social envolvido. 
Assim, segundo dados do Ministério das Cidades, em 2009 – 2013 as unidades contratadas 
na Faixa 1 do PMCMV na Região Metropolitana de São Paulo se distribuíram em 64,28% 
contratadas pelo PMCMV-Empresas contra apenas 20,24% contratadas pelo PMCM-E e 
15,48% contratados na modalidade FAR-Urbanização, que corresponde a empreendimentos 
de reassentamento de famílias em operações do Programa de Aceleração do Crescimento - 
PAC.  

Formalmente, a Entidade tem que atender a diversos aspectos burocráticos para se inserir 
no programa e conseguir o financiamento das unidades habitacionais, o que significa a 
definição do projeto para aprovação juntos aos órgãos públicos e bancos atendendo a 
critérios urbanísticos e arquitetônicos já estipulados. Isso faz com que o conjunto 
arquitetônico da categoria Entidades não tenha, muitas vezes, nenhuma diferenciação formal 
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do construído pela categoria Empresarial, já que ambas seguem as mesmas exigências, que 
acabam por limitar o projeto arquitetônico e urbanístico do empreendimento habitacional.  

Esse fato pode ser verificado no Conjunto Habitacional Parque Estela, construído no 
município de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, cujo modelo urbanístico e 
arquitetônico de nada se diferencia a outros empreendimentos do Programa Minha Casa 
Minha Vida, embora seja um conjunto construído com participação popular e consideração 
das redes sociais. 

No caso do Parque Estela, a participação popular dos moradores ficou limitada à uma etapa 
posterior de elaboração projetual. Com isso, a participação popular ficou limitada a um 
momento onde o projeto do empreendimento já estava definido, tendo os moradores a 
possibilidade de participar apenas na definição das áreas livres e dos equipamentos que iriam 
compor os espaços de copropriedade. 

A participação dos moradores do Conjunto Parque Estela foi carregada de preconcepções, 
com a aspiração de construir espaços de convívio similares àqueles divulgados pelos meios 
de comunicação, como piscinas, espaços “fitness” com equipamentos de ginástica, que 
generalizam e propagam midiaticamente modelos de práticas sociais elitizadas, que acabam 
por homogeneizar e generalizar as soluções projetuais dos espaços de convívio, exemplo da 
subjetividade presente na reprodução das relações capitalistas (LEFEBVRE, 1974; 
HARVEY, 2005) 

Se proliferam nos desejos inconscientes das famílias de todas as classes sociais modelos de 
convívio social elitizados e que, muitas vezes, não fazem parte do histórico das práticas 
sociais das famílias. Carregada de aspirações irrefletidas, a falta de identificação com esses 
espaços levaria à falta de uso e consequente diminuição do potencial de extrapolação do dia 
a dia que os espaços coletivos carregam.  

É necessário destacar as dificuldades em manter esses modelos de áreas comuns 
padronizados pela mídia, pelo custo de manutenção de um modelo de classe média que não 
se adequa à realidade econômica das famílias dos conjuntos de habitação social.  

Por questões financeiras e operacionais, as áreas de convívio no empreendimento Parque 
Estela foram projetadas com bancos, um pequeno playground e uma churrasqueira, sem a 
inserção de equipamentos que pudessem onerar os gastos comuns. Também faz parte do 
sistema de espaços livres do empreendimento uma área de preservação permanente (APP), 
que não apresenta uso pelos moradores. 

Apesar das dificuldades enfrentadas pelas Entidades e a subjetividade inerente ao processo 
de produção, esse caso brasileiro é exemplo de um programa de política pública com 
participação social e inserção dos grupos auto gestionários em uma política de âmbito 
nacional, indo em direção oposta ao processo hegemônico.  

No caso chileno, não há uma inserção dos grupos auto gestionários na política nacional como 
ocorre no Brasil, mas há uma iniciativa de grande valia para a participação social e 
consideração da importância dos espaços livres para as práticas sociais cotidianas: é o caso 
dos programas de bairro e principalmente do atual Programa Quiero Mi Barrio – PQMB. 

O Programa Quiero Mi Barrio foi desenhado para atuar além da produção habitacional 
social, focando na recuperação de espaços públicos deteriorados com participação popular 
para resgatar as práticas sociais em espaços externos, fortalecendo a cidadania e melhorando 
o entorno de bairros com altos índices de deterioro urbano e social.  

Essa necessidade de recuperação dos espaços públicos deteriorados é devido ao impacto dos 
anos de produção de habitação social com estratégia de mercado, que concentraram 
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habitações sociais em comunas periféricas de Santiago, produziram espaços urbanos pouco 
convidativos e reuniram moradores sem a consideração das redes sociais ou participação na 
definição do projeto, acentuando a segregação física e social de classes.  

Como resultado, o governo chileno tem focado suas estratégias políticas em resolver o 
problema dos espaços gerados, com programas de bairro, ações paliativas de melhoria visual 
do entorno dos conjuntos, e mesmo demolições de empreendimentos habitacionais antigos 
para construção de novos, ação justificada tanto pela má qualidade arquitetônica quando com 
a associação à problemas construtivos causados por terremotos recentes. 

O PQMB atua além dos programas habitacionais, focando em propostas de melhorias 
urbanas no bairro com participação cidadã. Assim, o programa aposta na recuperação dos 
espaços livres para fortalecer as relações sociais em comunas periféricas com problemas de 
deterioro urbano e vulnerabilidade social (SEREMI, 2008; OLATE, 2012).  

Para tanto, atua em contexto multidisciplinar, buscando nos espaços livres a estratégia de 
superação para integrar socialmente moradores de determinadas regiões. Embora em alguns 
casos a atuação seja paliativa, com ações urbanas que melhoram o estado físico de um bairro, 
subjetivamente essa atuação vai contra a estigmatização da associação de pobreza, violência, 
com deterioro e precariedade dos espaços de convívio social.  

O foco paliativo é uma crítica a muitas intervenções do PQMB. Outra crítica é ao olhar 
muitas vezes incorreto do profissional para o projetar o espaço para o “outro”, na dificuldade 
técnica de se posicionar para a construção de espaços públicos em contextos de 
vulnerabilidade tão distintos, procurando nas soluções identificar a particularidade do grupo 
social sem distribuir soluções padronizadas de embelezamento criadas por olhares 
hegemônicos.  

Apesar das dificuldades, a estratégia chilena avança por observar, finalmente, a importância 
dos espaços livres privilegiando políticas de bairro, onde o foco não é produzir para atingir 
déficit de habitações, e sim priorizar a qualidade dos espaços coletivos, o que o Brasil ainda 
está longe de implementar politicamente.  

Outra dificuldade dos programas de bairro está na sua evolução temporal: de nada adianta 
recuperar espaços coletivos se não há comprometimento dos moradores e da gestão pública 
em sua manutenção posterior. A sustentabilidade da ação e investimento público fica 
susceptível a ações diversas que, quando carregados de caráter hegemônico e elitista, será um 
fracasso da iniciativa e consequente deterioração do espaço recuperado, em uma perda de 
investimento econômico e cultural que impacta negativamente ainda mais no inconsciente 
de moradores que já se sentem excluídos.  

Como solução, está a definição do gerenciamento do espaço no tempo futuro e participação 
da população em todos os momentos da intervenção, em um processo lento e complexo que 
pode auxiliar o método de diagnóstico para os investimentos serem adequados ao contexto 
físico, histórico e social específico.  

A análise demonstra a dificuldade atual do governo em resolver problemas gerados pelos 
anos de produção habitacional neoliberal com baixa ou nenhuma participação dos 
movimentos sociais, e os programas de bairro têm papel imprescindível na tentativa de 
mitigar os efeitos da política regida pelas leis do mercado imobiliário. O paradigma chileno, 
portanto, é de resolver o problema dos “pobres com teto” (RODRIGUEZ e SUGRANYES, 
2005), onde a dificuldade não é mais produzir habitação, mas resolver a falta de habitat nos 
conjuntos já construídos.  

Embora muitas das ações do PQMB fossem rápidas e, logo, paliativas, algumas se destacaram 
por atuarem em um tempo e espaço mais adequado para a mudança social proposta: é o caso 
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da intervenção do PQMB em Santa Adriana, onde os diversos anos de atuação e grande 
investimento econômico foi feito com ações culturais, políticas, econômicas e urbanas com 
participação popular, pilares essenciais para a continuidade da ação após a intervenção. 

O trabalho em Santa Adriana foi marcado pelo resgate da participação popular na história da 
comunidade, trazendo para os atuais moradores os anos de luta que formaram o setor. Esse 
resgate, que mostra as ocupações de terreno e posteriores conquistas de aquisição da casa 
própria, foram base para a reintegração do grupo social, já que a união comunitária foi 
rompida nos anos de formação do setor com a chegada do tráfico de drogas.  

O PQMB atuou em Santa Adriana de 2006 até 2014, com um investimento de 9.930.000 
USD. Foi uma peça chave do Programa Quiero Mi Barrio para rearticular socialmente um 
setor com problemas de deterioro físico e social, onde as possibilidades de atuação se 
ampliou tanto pelo histórico de organização social comunitária quanto pela facilidade 
morfológica, já que o setor apresenta habitações amplas, construídas nos anos 1964-1965, 
com calçadas espaçosas e boa distribuição de espaços livres.  

Apesar dos diversos anos de atuação do programa, o término da iniciativa não demonstra a 
continuidade total do investimento realizado, com exceção de ações pontuais que 
permanecem, como a organização de jovens estudantes em manter as quadras de tênis 
construídas pelo PQMB, a pedido dos próprios.  

No setor de Santa Adriana é possível observar um dos grandes problemas do PQMB: o 
recorte urbano da intervenção. Esse recorte faz com que, visivelmente, um setor receba um 
grande investimento para sua recuperação, enquanto que setores vizinhos permanecem 
intocados, com a diferenciação apenas de cruzar a rua para observar tamanha discrepância 
de atuação. Assim, todo o investimento realizado em um setor poderia ser distribuído em 
uma área mais considerável, gerando menos problemas de bairro entre vizinhos que se 
sentem excluídos de suas próprias comunidades.  

A participação é imprescindível nos projetos de bairro, porém tem que vir do interesse dos 
próprios moradores, caso contrário é uma ordem de intervenção hegemônica que não se 
sustentará com o tempo. Com a participação e interesse do grupo social, a continuidade da 
intervenção fica garantida pela união e capacitação dos moradores em continuar as ações. 
Assim, em grupos sociais já organizados, com histórico de luta e liderança, há maiores 
possibilidades de se manter uma base comunitária forte, que organize a intervenção 
adequando as possibilidades aos interesses coletivos do grupo social. 

Esse fato acentua a necessidade de se considerar as redes sociais para conjuntos habitacionais 
novos, para que a celebração individual da conquista pela casa própria não prevaleça sobre o 
coletivo. Com a conquista apenas voltada ao espaço privado individual, a já fragilizada prática 
social nos espaços coletivos tende a se limitar ainda mais, estimulando o desinteresse pelo 
espaço externo e pelo cotidiano coletivo.  

Por conseguinte, somente a participação e interesse não é suficiente para a continuidade das 
intervenções, pois a complexidade dos conjuntos de habitação social são muito além da 
articulação, demanda e interesse, pois é necessário investimento econômico, cultural e social 
que, muitas vezes, não conseguem vir somente do grupo social.  

O problema atual chileno é também o problema que o Brasil terá nos próximos anos: a 
produção para atingir um déficit não é capaz de resolver o problema habitacional. A recente 
atuação neoliberal brasileira ainda não é suficientemente dramática para observar o real 
problema de se produzir para atingir um déficit, diferente da experiência chilena. 

O Chile, com sua intensa produção neoliberal de habitação social desde os anos 1980, tem 
demonstrado que alterar o ideário da casa própria para o ideário do bairro é um caminho 
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para auxiliar na redução das consequências negativas da produção habitacional social 
neoliberal. Também o Brasil, com seu histórico de luta dos movimentos sociais, demonstra 
a importância da participação cidadã para o processo de articulação dos interesses coletivos 
ao olhar do outro, possibilitando que os valores necessários para trazer maior identidade do 
coletivo à habitação social sejam identificados e utilizados na definição dos espaços coletivos, 
atuando na construção do pertencimento territorial e apropriação dos espaços livres 
cotidianos.   

Os resultados demonstram qualidades e fragilidades dos espaços livres, temática ainda pouco 
explorada nos trabalhos brasileiros sobre habitação social. A principal qualidade é a sua 
dimensão espacial, que permite o desenvolvimento da esfera pública (ARENDT, 2014). A 
fragilidade pode ser analisada pela dimensão do campo social, habitus (BOURDIEU, 1974; 
1989) e a subjetividade das práticas (BESOAIN, 2012), que regulam as relações de poder em 
um ambiente socialmente estruturado (e estruturante) pela segregação e violência, que leva à 
alteridade com os espaços coletivos. 
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