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N 

OPORTUNIDADES  

 

• Espaço para discussão e articulação em 

oficinas desenvolvidas pelos residentes  

 

• Profissionais interessados em incentivar e 

apoiar ações na comunidade  

 

 

 

  

 

 

  
/ 

FRAQUEZAS  

 

•Falta de motivação dos moradores 

 

 

•Problemas de infraestrutura na Ocupação  

 

•Desconforto das habitações  
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BA- 526  CIA-AEROPORTO  

OCUPAÇÃO GUERREIRA MARIA FELIPA:  

A EXPERIÊNCIA DO ESPAÇO COLETIVO  

NA MELHORIA DA MORADIA 

Os movimentos sociais em luta pelo direito à 

moradia, reconhecido na Constituição de 1988, em 

seu artigo 6º, e no Estatuto das Cidades (Lei Federal 

10.257/2001), buscam por terrenos que estão 

subutilizados ou abandonados, já que o direito à 

propriedade privada de um terreno ou um imóvel 

está condicionado ao cumprimento de sua função 

social.  

Dessa forma os terrenos ocupados pelas famílias, 

geralmente encontram-se em áreas distantes dos 

centros urbanos, que ainda não possuem toda uma 

infraestrutura de lazer, transportes, saúde, e estão 

aguardando a valorização imobiliária.  

O MSTB se valeu desse condicionante para ocupar o 

terreno da Guerreira Maria, que estava 

abandonado. Porém, diante do interesse de 

construtoras na região, após a chegada dos 

Conjuntos Bosque das Bromélias e Jardim das 

Margaridas, e o investimento em infraestruras para 

dar suporte a esses conjuntos, a disputa pela área 

ficou cada vez mais intensa.  

Diante desse cenário é muito difícil para as famílias 

se consolidarem completamente na Ocupação, e 

alcançarem um sentimento do espaço como moradia, 

pois existe a pressão sobre a posse do terreno, 

diante do interesse imobiliário ,além de toda falta 

de conforto, segurança e estrutura da casa 

provisória.  
 

O foco desse trabalho são os Espaços Comuns da 

Ocupação Guerreira Maria.  Durante o contato 

com os moradores foi percebido um interesse  em 

ativar uma casa existente no terreno, tornando-a 

um local multiuso, capaz de abrigar  atividades 

geradoras de renda para os moradores, e apoio 

para os jovens e crianças, como sala de estudo/ 

biblioteca, realização das reuniões do Movimento 

MSTB com os moradores, para decidir articulações 

na luta pela moradia. Outro ponto muito falado 

foi o desejo de organizar espaços de lazer para 

as crianças.  

 

 
 

SITUAÇÃO DO CASARÃO NA CHEGADA DOS RESIDENTES NA OCUPAÇÃO  

 

N 

FORÇAS 

 

•Estrutura de uma casa (Casarão), com potencial 

para ser um espaço coletivo  

 

•Áreas livres no entorno do Casarão 

 

•Existência de material para reparar o Casarão 

 

•Moradores que trabalham com construção civil   

 

  

 

 

  
 

ANALISE  SWOT DO ESPAÇO   
 

Durante as idas e encontros na ocupação foi possível 

perceber que o entorno do Casarão é muito utilizado 

principalmente pelas crianças, e que esses locais podem 

contribuir para ampliar as relações sociais, as possibilidades 

de lazer,  a qualidade de vida e a autoestima dos 

moradores, se receberem estruturas que apóiem as 

atividades desenvolvidas, e estimule novas.   

Por isso essa área foi escolhida para intervenções, com 

expectativa de incentivar outras.  
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ESPAÇO USADO PARA REUNIÕES 

LAZER DAS CRIANÇAS 

ÁREA DE INSEGURANÇA/ ACESSO DE PESSOAS EXTERNAS 

LEGENDA  
   

ESPAÇOS MOVIMENTADOS - COMÉRCIO/BAR 

DESCANSO/LAZER INFANTIL  

UNIDADES HABITACIONAIS  

UNIDADES COM USO MISTO/ RESIDÊNCIA E COMÉRCIO   

SEM IDENTIFICAÇÃO DO MORADOR OU VAZIO  
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DEPÓSITO 

Na realidade da Ocupação, com  habitações 

provisórias, pequenas, a maioria com apenas dois 

cômodos, vários usos coexistem em um mesmo espaço 

(sala, cozinha, quarto). 

 

Os espaços livres e coletivos se tornam ainda mais 

importantes,  porque eles podem funcionar como 

EXTENSÃO da casa, abrigando de forma mais 

adequada e confortável, espaços que não estão 

funcionando bem dentro das unidades habitacionais.  

E servindo de espaços de lazer e interação social 

entre as famílias.  

  

As unidades habitacionais tem em média  15 a 20 m² 

A ocupação tem uma população de 156 pessoas 

35% são crianças entre 0  e 14 anos  

ESCALA   
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RUA CERCADA POR MUROS, SEM ILUMINAÇÃO, NEM MOVIMENTO DE PESSOAS 
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CONJUNTO BOSQUE DAS BROMÉLIAS   

CONJUNTO JARDIM DAS MARGARIDAS  

PLANTA BAIXA- CASARÃO   
 

AMEAÇAS   

 

•  Insegurança sobre a posse do terreno  

 

  

 

 

  
 

ESPAÇO 01  

ESPAÇO 02  

TIPOLOGIA DAS UNIDADES . FOTOGRAFIA : DIANA REIS   

 

ENTRADA DO CASARÃO 

FOTOGRAFIA : DIANA REIS   

 

ESPAÇO 03  

ESPAÇO 04  

COZ 
ESPAÇO 05  

SANIT 

SANIT 

FOTOGRAFIA : DIANA REIS   

 

LEITURA DAS DINÂMICAS E USOS DOS ESPAÇOS DA OCUPAÇÃO   
 

ESPAÇOS COMUNS    
 

TUTOR:  CARLOS BOMFIM  



“A vida em bons espaços públicos é parte importante de uma vida democrática e completa." (Jan Gehl)  

É possível estruturar os espaços com materiais baratos e acessível, como pellets, pneus, carretéis de linha, 

cavaletes, como foi feito na pracinha construída coletivamente durante a atividade do mão na massa, a 

intenção é que essa mesma ação incentive práticas no casarão, criando mobiliários que conformem o uso dos 

espaços, ou nas outras áreas potenciais do entorno do casarão, como o espaço que as crianças brincam de 

bola, a frente do casarão que é usada em reuniões do movimento.  

PROPOSTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
 

Diante de um discurso desmotivado dos moradores de que poucos se 

comprometiam em ajudar em atividades que visavam melhorias que 

colaborariam para o coletivo.  

O trabalho nas oficinas buscou fomentar o sentimento de coletividade, e 

autonomia, mostrando que quanto mais pessoas se articulassem,  mais 

fácil seria concretizar ações na Ocupação, nesse território ou em outro.  

 

 

O homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na 

transformação da realidade se não for ajudado a tomar consciência da 

realidade e da sua própria capacidade de transformar [...] Ninguém luta 

contra forças que não entende, cuja importância não meça, cujas formas 

de contorno não discirna; [...] Isto é verdade se, se refere às forças 

sociais[...] A realidade não pode ser modificada senão quando o homem 

descobre que é modificável e que ele o pode fazer. (PAULO FREIRE)   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 

•A partir de uma ação prática conjunta, estimular outras intervenções no espaço 

  

•Analisar as potencialidades dos espaços, para estruturá-los de forma coletiva 

  

•Estimular a autonomia e ampliar o senso de comunidade na Ocupação  

 

•Evidenciar a importância dos espaços coletivos como apoio a moradia 

 

 

OBJETIVO GERAL    
 

 

 Apoiar articulações conjuntas nos Espaços comuns da Ocupação Guerreira Maria 

Felipa. Comunicar e orientar sobre a importância de preservar e viabilizar áreas 

coletivas nas ocupações informais, destinando-as a atividades que melhorem a 

qualidade da moradia.   

PROBLEMÁTICAS E POTECIALIDADES  
 

Casarão sem cobertura, e precisando de reparos  

Existência de material  e moradores que trabalham com 

construção civil,  necessidade de incentivar a autonomia 

dos moradores já que poucos se empenham em colaborar.  

Visto por alguns moradores como um espaço de 

IDENTIDADE coletiva,  que ativado poderia trazer várias 

possibilidades de uso: Geração de renda, cursos, 

biblioteca, eventos, reuniões.  

 

Durante a oficina foram discutidos que tipos de uso cada morador imaginava 

para o Casarão, e selecionados os que poderiam funcionar melhor e eram 

mais viáveis.  

 

Foi usada uma maquete de apoio para que eles visualizassem cada cômodo, 

e definissem quais funções/ atividades cada um poderia abrigar.  

 

A oficina, teve a intenção de despertar nos moradores a vontade de 

contribuir e unir esforços para fazer os reparos necessários, e terminar de 

cobrir o casarão . A partir de uma conversa sobre que tipos de usos que o 

espaço poderia abrigar, e quais benefícios eles trariam para todos.  

 

DESDOBRAMENTOS/ INTERVENÇÕES 

ESPAÇO DE LAZER 

E CONVIVÊNCIA    
 

MOBILIÁRIOS  

CASARÃO  

Intensificação des mutirões para cobrir e reparar o 

Casarão 

Finalização da cobertura  

 

Possibilidade para o layout  

 

 

 

“O QUE QUEREMOS PARA O CASARÃO ?” 

INFORMAÇÃO   

COMUNIDADE    

DECISÃO     

PROCESSO      

Construção coletiva do mobiliário para estruturar 

uma pracinha, na lateral do Casarão. 

 

Os moradores se comprometeram em conseguir os 

pneus e pintar-los para realização da intervenção. 

Foi  feita a montagem de mesas e bancos com pneus, 

balanços e estrutura para escorregadeira. 

Conformação de uma pracinha que animou muito as 

crianças. “ 

Fazer implementações de pequena escala com a 

comunidade pode demonstrar a importância desses 

“lugares” e ajudar a superar os obstáculos.”  

   

 

A atividade foi pensada levando em consideração o mapa dos desejos, compilado 
através do cadastro, onde muitos moradores trouxeram como demanda a 
necessidade de espaços de lazer para as crianças. Para introduzir o tema foi falado 
dos aspectos que formam o desenho urbano (os lotes, as calçadas, as ruas)  e como 
um conforma o outro, da relação do lote com o espaço de uso comum/ coletivo, da 
importância de respeitar os limites do lote da casa, para garantir o espaço público 
da rua, e de reservar áreas para o  uso coletivo.  
Foram mostrados exemplos de praças e brinquedos infantis feitos com materiais 
alternativos, como pneus e palletes. Ao visualizarem que eram alternativas práticas 
que poderiam ser executadas na ocupação, os moradores manifestaram a vontade 
de executar ao lado do casarão, em uma área que muitos costumam sentar pra 
conversar e as crianças gostam de brincar, algo inspirado nos exemplos mostrados. A 
partir desse interesse foi idealizada a oficina mão na massa, para executar de forma 
coletiva mobiliários para potencializar o espaço de convivência.  
 
   

 

PROBLEMÁTICAS E POTECIALIDADES  
 

PAPEL DA OFICINA  

DESDOBRAMENTOS/ INTERVENÇÕES 

 

 

SIMULAÇÃO DE COMO PODERIA FICAR A PRACINHA  

FOTOGRAFIA : DIANA REIS   

 

4 TUTOR:  CARLOS BOMFIM  

MUTIRÃO PARA COBRIR O CASARÃO  OFICINA SOBRE O CASARÃO  

PAPEL DA OFICINA  

 
 
 
 
 
 
As crianças usam da criatividade pra explorar a Ocupação, mas 
não tem espaço estruturados para elas, o lazer mais próximo são 
quadras de esporte no Conjunto Bosque das Bromélias.  Que 
não atende as crianças menores.  
 
As crianças gostam de morar na Ocupação. Algumas falas são : 
 
Aqui é bom pra empinar pipa 
 
Não tem tráfico  
 
Tem muito espaço pra correr  
 
As mães e avós das crianças falavam muito no interesse de ter 
áreas dedicadas para elas.  
 
   

 

“AÇÕES EDUCATIVAS : ESPAÇO COMUM” 


