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um estudo necessário

Este estudo se consiste em um projeto urbanístico, paisagístico e arquitetônico de 
regularização fundiária e de espaços comunitários da Ocupação da Vida Nova, no bairro da 
Restinga, localizada na zona sul de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A proposta se 
trata de mapeamento dos lotes, estudos de viabilidade de regularização do conjunto, projeto 
de arruamento, dos espaços públicos abertos e equipamentos comunitários locais. 
Observando as áreas de preservação e trabalhando com a realidade socioterritorial. O 
projeto irá trazer não só qualidade de vida à mais de 400 famílias, mas também proporcionar 
ainda mais interação social entre os moradores, fortalecendo a conexão destes com o 
território. A proposta visa assegurar o direito à habitação destas famílias, entendendo este 
como primeiro passo para conquistar o direito à cidade.

Através de uma forte conexão entre grupos de pesquisa e extensão universitária junto à 
Ocupação da Vida Nova, desde meados de 2018 foi estabelecido o acompanhando do 
processo jurídico de regularização fundiária do lugar, desde então a organizada luta desta 
comunidade pela escritura de suas habitações chamou a atenção. Em 2018, 6,9 milhões de 
famílias não tinham uma casa em nosso país. (IBGE, 2018) Em um país onde menos de 15% 
da população brasileira já contratou um profissional em Arquitetura e Urbanismo (CAU, 
2015), estamos lidando com uma sociedade onde Arquitetura e Urbanismo ainda é uma 
propriedade das classes mais abastadas. O projeto visa demonstrar as diferentes áreas de 
atuação do profissional em Arquitetura e Urbanismo e fazer com que nossa profissão 
chegue até as camadas mais vulneráveis de nossa sociedade.

execução | como?
A Regularização Fundiária será executada através da REURB, a qual se consiste no conjunto de medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de núcleos urbanos informais. Na REURB de interesse social 
(REURB-S) são incluídas as ocupações por pessoas de baixa renda, com finalidade residencial, que receberão gratuitamente 
o registro do imóvel e toda a infraestrutura básica por conta do Poder Público. Uma das maiores preocupações do CAU/BR 
quanto a REURB é a permissão para que os assentamentos urbanos sejam regularizados sem intervenções urbanísticas e 
infraestrutura, criando bairros papel, pois basta a entrega do título de posse para inserir a gleba ocupada no sistema formal 
da cidade, em oposição ao Estatuto da Cidade. Cabe assim a nós profissionais e futuros profissionais em Arquitetura e 
Urbanismo demonstrar a importância dos elementos urbanos básicos para a promoção da qualidade de vida nas periferias 
do país. Este trabalho visa a promoção da regularização fundiária plena, onde o direito à cidade é o foco primordial.

Um bairro que nasceu da segregação racial da década de 1960, aos moldes da higienização 
das áreas centrais, a Restinga é fruto da urbanização racista de Porto Alegre do século XX , 
onde inclusive a força policial foi usada para a remoção das malocas que permeavam o centro 
de Porto Alegre (Gamalho, 2009). Este contexto gerou uma contextualização imaginária sobre 
este territórial a qual se perpetua até os dias atuais, estigmatizando não só o espaço 
geográfico onde se localiza a Restinga, como também seus moradores. De acordo com 
Polidoro et al. (2019), com o avanço das décadas e o descaso do Poder Público, aliado à 
expansão do narcotráfico, ainda hoje o bairro Restinga é associado à pobreza, ao terror e à 
insegurança.  A Restinga emergiu de um espaço de exclusão e de resistência contra a ordem 
hegemônica do capitalismo racial. (POLIDORO et al, 2019). Sendo a participação popular uma 
importante aliada ao desenvolvimento urbano local, resultando na implantação de 
investimentos de média e grande escala no local, como o Hospital do Extremo Sul - Restinga 
e o Campus do Instituto Federal, ambos nas proximidades da Vida Nova.

onde | lugar

A ocupação é atendida pelo transporte público com ligações através das linhas alimentadoras 
de ônibus para o terminal Nilo Wulff da Restinga e para demais localidades da cidade através 
da linha T12 e T12A, além de ser servida pela linha de lotação da Restinga que liga 
diretamente ao centro da cidade de Porto Alegre. 

análises do lugar

Ao todo são mais de 400 famílias em estado de 
vulnerabilidade social em uma área de 35 hectares, localizada 
para além dos subúrbios da cidade de Porto Alegre em uma 
área de desenvolvimento periurbano, o qual corresponde a 
um espaço onde as atividades rurais e urbanas se misturam, 
dificultando a determinação dos limites físicos e sociais do 
espaço urbano e do rural. Resultando em uma implantação 
dispersa do povoamento urbano em meio rural. Aqui o tecido 
urbano surge de forma descontínua, a atividade agrícola é 
instável e assiste-se à implantação de indústrias e de alguns 
serviços( INFOPÉDIA, 2008). Na generalidade das áreas 
periurbanas, a densidade de ocupação humana regista 
valores reduzidos se comparados com as centralidades 
urbanas.
A Vida Nova é uma das comunidades de Porto Alegre que 
lutam pela sua regularização fundiária através dos 
instrumentos legais disponibilizados pelo poder público.

Arquitetura e Urbanismo
como materialização do
poder popular
“[...] a produção arquitetônica, na sua acepção mais ampla, representa, para 
além de suas funções aparente e imediata, uma expressão fundamental da 
ação coletiva do homem no sentido de criar formas simbólicas e culturais 
(sistemas semióticos portanto) que tendem a se perpetuar.” (MENEZES, 1988, 
pg 7.)

Vender emoções, materializar um desejo, seria a arquitetura uma arte de poder? Analisando 
a longa jornada da produção arquitetônica nos milênios de nossa história é possível 
classificar diferentes métodos e processos construtivos para as diferentes classes da 
sociedade, onde a Arquitetura estava nitidamente impregnada na demonstração de poder 
das classes abastadas. Os palácios, mansões e castelos eram usados não só para conforto 
das classes dominantes, mas principalmente para impor a hierarquia social que distanciava 
estes dos subalternos, os quais habitavam choupanas, casebres e tocas localizadas nas 
periferias da nobreza. Para Marx a cidade ocidental moderna constitui o local da produção 
e reprodução do capital, e deste modo, parte integrante de processos sociais mais amplos, 
expressando a miséria e a degradação da classe operária. Este pensamento elaborado 
através da sociedade industrial do século XIX consegue ser ainda hoje aplicável no contexto 
urbano e emergente em que vivemos. 

Analisando os locais ocupados pelos Arquitetos e Urbanistas nesta construção social 
milenar, esta conexão já esclarecida de possessão da elite sobre a Arquitetura expõe não 
somente a produção desta classe, mas também dá indícios de como a produção popular se 
materializou. Estando a cargo do próprio povo, a Arquitetura Popular, desconhecida muitas 
vezes pela academia hoje em dia, esteve ligada ao uso de materiais de fácil acesso e 
maleabilidade, desenvolvendo assim uma experiência construtiva sobre estes materiais 
como madeira, bambu, terra, pedra e afins. Materiais estes presentes na natureza de forma 
abundante, onde o manuseio sustentável de suas fontes garantiria avanços significativos na 
qualidade construtivas das produções, como exemplo habitações e espaços comunitários. 
Alternativas construtivas como estas ainda hoje não são vistos como soluções construtivas 
inteligentes por uma grande parcela da nossa sociedade, a qual ainda vê a Arquitetura e 
Urbanismo como propriedade da elite.

Se o poder do capital se expressa pela imposição de grandes estruturas, escalas absurdas, 
materialidade desconectada com o seu entorno e acessibilidade desassociada com a 
realidade territorial, o poder popular será expressado pela autonomia construtiva sobre 
materiais naturais não especulativos, valorização da escala humana e da habitabilidade dos 
espaços, pensando o interior de acordo com seu entorno, levando a realidade 
socioterritorial como chave fundamental para as tomadas de decisão projetual.

Segundo Durkheim cada divisão territorial tem usos e costumes especiais, uma vida que lhe 
é própria. Ela exerce, assim, sobre os indivíduos que são imbuídos de seu espírito, uma 
atração que tende a mantê-los no lugar e, ao contrário, a repelir os outros. Esta afirmação 
classifica hoje o que chamamos de território. Um lugar dotado de significados os quais não 
são expressos em um cartograma ou mapa geográfico, onde as ligações sociais são levadas 
em consideração para a formulação de um diagnóstico situacional local. Esta conexão entre 
o território e a arquitetura deve ser a chave fundamental para uma ação de transmutação 
urbana, onde esta é alicerçada a rotina e costumes populares locais.

1_comunidade organizada 
via associação de moradores 
ou cooperativa, fundamental 
para congregar as 
necessidades locais.

2_primeiras conquistas como 
pontos de ônibus e  visibilidade 
política em  âmbito municipal, 
pautas locais levadas ao plano 
diretor.

3_demandas atendidas como 
educação e saúde, implantação 
destes equipamentos, direito a 
terra e habitação, território 
fortalecido.

1_escala transmite poder, 
arquitetura assume o papel 
de comunicador entre as 
classes sociais expressando 
seus ideiais.

2_dentro de nossos territórios, 
podemos identificar locais em 
potencial de transformação, 
incluindo em comunidades em 
situação irregular.

3_este espaço, quando edificado, 
concectado tipologicamente com 
o entorno, fortalece as relações 
territoriais entre os indivíduos, 
esabelece as conexões.

técnicas construtivas
sistemas construtivos mais 

utilizados na construção civíl 
brasileira

materiais alternativos de 
eficiência comprovada e 
conhecimento popular 

alvenaria estrutural: blocos 
cerâmicos ou de concreto que
atendem a função estrutural e 
de vedação.

tradicional: vigas e pilares de 
concreto armado moldadas in 
loco e alvenaria de vedação de 
blocos cerâmicos ou concreto. 

sistema parede de concreto 
armado moldadas no local: 
função
estrutural e de vedação, 
paredes são concretadas 
juntamente com as lajes e 
com as instalações 
hidrossanitárias embutidas.

materialidade ideal para a situação em análise, o caso vida 
nova: em um local de grande articulação comunitária, onde o 
processo de regularização fundiária se faz presente e aceito 
pelos habitantes e através dele se estrutura outros 
investimentos de cunho social para o território, os materiais a 
serem utilizados serão de fácil acesso pelas populações de 
baixa renda e / ou solução sustentáveis pensando na geração 
de renda da comunidade.

estrutura em madeira: pode 
ser utilizada em qualquer tipo 
de construção, exceto 
naquelas em que a estrutura 
fica em contato com o solo. A 
aplicação mais comum é na 
cobertura de edificações e em 
elementos de teor estético.

tijolo solo cimento: obtido a 
partir da mistura de partes 
proporcionais de solo, 
cimento e água que, após um 
processo de “cura” 
endurece ganhando 
consistência e durabilidade 
para aplicação em várias 
obras. Este tijolo será 
utilizado na vedação dos 
espaços propostos.
taipa de pilão: sistema 
rudimentar de construção de 
paredes e muros em que a 
terra é comprimida em 
formas de madeira, 
denominadas taipais, no 
formato de uma grande caixa.  
com o avanço da arquitetura, 
essa técnica é utilizada em 
construções como centros 
culturais.
bambu: considerada 
ecológica e pode ser feita de 
diversas formas, usando 
desde o próprio sistema 
construtivo, paredes, até 
móveis e revestimentos.

condicionantes projetuais

conceito

diretrizes de projeto

1. Ao todo são  448 lotes, contando com os que podem ser reassentados para dentro da 
própria comunidade por motivos de estarem sobre área de preservação permanente;

2. O perfil viário adotado é uma adaptação do perfil V.4.4 de acordo com o Plano Diretor 
de Porto Alegre, sendo de acesso local domiciliar para uso residencial, permitindo alturas 
de até 9m em seu entorno, (3,25 + 6 + 3,25)

3. De acordo com o projeto atual do Plano Diretor, já existe a pretenção de implantação de 
uma escola e um parque na região, assim estes foram redistribuidos no novo projeto para 
locais próximos dentro do próprio território;

4. Áreas de preservação serão maiores das que existem hoje no Plano Diretor para a área, 
assim a compensação ambiental para regularização da área se faz comprovada;

5. A Densidade demográfica hoje é de 47,8hab/ha, sendo com este projeto a densidade 
pode ser aumentada para até 70hab/ha, otimizando os investimentos no território 
respeitando as características atuais de comunidade periurbana;

6. A distribuição atual dos lotes foram respeitadas, sendo os novos lotes com dimensões 
um pouco menores dos existentes, com aproximadamente 10x25m

Localização: Restinga - Zona Sul de Porto Alegre
Área: 35,14 hectares

Lotes de aproximadamente 15x30m = 450m²/10x25m = 
250m²

Ano da primeira ocupação da área: 2014
População ocupante: 408 famílias (aproximadamente 1628 

hab.) para 550 famílias com reassentamentos
Densidade demográfica: 47,8hab/ha para 70hab/ha

Propriedade da área: Prefeitura de Porto Alegre
Promotora: Prefeitura de Porto Alegre

Público Alvo: Moradores da Ocupação Vida Nova
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