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RESUMO 

Ainda que não seja objetivo da pesquisa científica produzir uma ação entre universidade-
sociedade, é possível que, durante o trabalho em campo, surjam ações e trocas espontâneas 
entre os dois eixos, atividades úteis tanto à pesquisa quanto à sociedade. Tratando-se de 
uma ciência social aplicada, como a Arquitetura e Urbanismo, essa possibilidade pode ser 
ainda maior. O objetivo deste artigo é apresentar uma reflexão sobre o processo de trabalho 
em campo ocorrido durante um Estágio de Pesquisa na cidade de Medellín, Colômbia, 
realizado no âmbito da pesquisa de Iniciação Científica Avanços e impasses da participação 
social no projeto La Herrera à luz da política urbana e habitacional recente, Medellín – 
Colômbia. Assim, pretende-se expor as trocas espontâneas que ocorreram entre 
pesquisa/pesquisadora brasileira e moradores de uma comuna popular colombiana, como 
essas trocas foram determinantes para a definição da metodologia empregada em campo e 
como, durante o trabalho na cidade, ficou evidente uma questão comum latino-americana, a 
cidade popular. 

 

PALAVRAS-CHAVE  
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Cidade popular latino-americana: o comum na troca de experiências 
entre pesquisa brasileira e moradores de uma comuna popular de 

Medellín – Colômbia 

 

1. Contextualização  

As reflexões aqui apresentadas resultam da experiência de um Estágio de Pesquisa na cidade 
de Medellín - Colômbia, realizado no âmbito da pesquisa de Iniciação Científica Avanços e 
impasses da participação social no projeto La Herrera à luz da política urbana e habitacional 
recente, Medellín - Colômbia1, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP), orientada pela professora Maria de Lourdes Zuquim e coorientada pela 
professora Liliana María Sánchez Mazo. Essa Iniciação Científica integra a pesquisa maior 
Intervenções contemporâneas em cidades da América do Sul: estudo das transformações 
territoriais em assentamentos precários - São Paulo, Brasil - Medellín, Colômbia, financiada 
também pela FAPESP2 e desenvolvida pelo Núcleo de Apoio a Pesquisa: Produção e 
Linguagem do Ambiente Construído (NAPPLAC) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (FAUUSP), Brasil, e pelo Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e 
Sociedade (MASO) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de 
Antioquia (FCSH/UdeA), Colômbia. 

Considerando as transformações urbanas ocorridas em Medellín na última década, o 
objetivo da pesquisa de Iniciação Científica é compreender os avanços e impasses referentes 
à participação social no projeto de intervenção urbana La Herrera, implantado entre 2009 e 
2013 como parte do Projeto Urbano Integral da Zona Nordeste (PUI-nor). Nesse sentido, a 
pesquisa propõe: a) compreender a dinâmica urbana e grau de precariedade em que o 
projeto foi implantado; b) analisar os procedimentos de participação social empregada; c) 
analisar a relação entre esses procedimentos e o projeto implantado; e, d) analisar a relação 
que se estabelece hoje entre população da área de intervenção e cidade. 

Como método, a pesquisa recorre ao estudo de caso da intervenção urbana. Para isso, busca 
articular o saber e a ação popular aos estudos da cidade e da política urbana. Assim, além da 
etapa de revisão bibliográfica, foi realizado um Estágio de Pesquisa em Medellín, onde foram 
aplicados questionários, realizadas entrevistas e feito um levantamento físico-urbanístico. O 
objetivo deste artigo é apresentar uma reflexão sobre o processo de trabalho em campo 
ocorrido durante o estágio, expondo as trocas espontâneas que ocorreram entre 
pesquisa/pesquisadora brasileira e moradores de uma comuna popular colombiana e como 
essas trocas foram determinantes para a definição da metodologia empregada em campo. É 
importante destacar que diferentemente de um projeto de extensão universitária, em que, 

                                                 
1 Processo FAPESP 2016/04837-0. 
2 Processo 2014/01328-2, ocorrido entre 01/09/2014 e 31/08/2016.   
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de modo geral, o objetivo é construir uma ação entre universidade-sociedade, a pesquisa 
científica tem como objetivo responder às perguntas e indagações a que se propôs. No 
entanto, o trabalho em campo em Medellín extrapolou o rigor técnico e metodológico 
necessários à pesquisa científica, produzindo pequenas ações entre pesquisadora e 
moradores.  

 

1.1. Intervenção Urbana La Herrera3 

A Intervenção Urbana La Herrera foi executada entre os anos de 2009 e 2013, no marco do 
Projeto Urbano Integral da Zona Nordeste (PUI-nor), que teve como objetivo elevar as 
condições de vida mediante a execução de iniciativas de desenvolvimento integral que 
aproximem a Administração Municipal das comunidades (EDU, 2005, p. 15), buscando, 
assim, diminuir as diferenças entre cidade formal e cidade informal. 

Figura 1: Localização Zona Nordeste e Intervenção La Herrera. 

 
                                                 
3 O projeto de intervenção é extenso e complexo. Este artigo, no entanto, não se propõe a apresentá-lo com 
profundidade. Para isso, ver o Relatório Final da Iniciação Científica Avanços e impasses da participação social 
no projeto La Herrera à luz da política urbana e habitacional recente, Medellín – Colômbia. 
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Fonte: Dados Prefeitura Municipal de Medellin, base Google Earth. Edição própria. 

Figura 2: Intervenção Urbana La Herrera. 

 
Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano (EDU). Edição própria. 

A Intervenção Urbana La Herrera está localizada na Comuna 1, ao longo do Rio La Herrera, 
área que passa a ser ocupada ilegalmente a partir da década de 1960, em geral, por famílias 
advindas do campo, expulsas pela violência e falta de oportunidades. Como resultado desse 
processo, a área chega à década de 2000 densamente ocupada por habitações em alvenaria 
e madeira, localizadas, uma grande parte, em áreas de alto risco, muito próximas ao leito do 
rio.  

Nesse contexto, intervêm-se na área a partir de dois componentes: Habitação e Entorno. 
Dentro do primeiro componente, foram realizados, aproximadamente, 72 melhoramentos 
habitacionais, ou seja, reforma de unidades autoconstruídas; e, construídas 126 unidades 
habitacionais e duas unidades comerciais em seis novos edifícios, destinadas a famílias que 
moravam em área de risco no perímetro da intervenção ou em áreas ocupadas pela 
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intervenção, que estavam em situação de coabitação ou que foram realocadas de outros 
bairros. Dentro do componente entorno, por sua vez, foram construídas pontes para 
pedestres, uma quadra poliesportiva, playgrounds e academias ao ar livre, realizadas 
adequação de passeios, liberação do leito do rio e provisão de infraestrutura (redes de água, 
esgoto e drenagem). 

Figura 3: Ponte El Mirador e novos edifícios. 

 
Fonte: Foto Ana C. Morais, março de 2017. 

 

2. Trabalho em campo em Medellín 

Para que a pesquisa pudesse alcançar seus objetivos, era fundamental a aproximação em 
campo com a área de intervenção e os agentes envolvidos no processo de execução, em 
especial, os moradores. Para isso, durante os meses de fevereiro e março de 2017, foi 
realizado um estágio de pesquisa em Medellín, no Grupo Meio Ambiente e Sociedade da 
Universidade de Antioquia. A maior parte desse período foi passada em campo na 
Intervenção La Herrera, realizando uma verdadeira imersão no cotidiano do bairro e de seus 
moradores. 

Antes da ida a Medellín, foi realizada a revisão bibliográfica da pesquisa e iniciada a coleta 
de dados sobre o projeto. Assim, já havia algumas informações sobre a intervenção, em 
especial, sobre a política urbana colombiana e de Medellín. No entanto, não havia nenhuma 
estrutura metodológica pré-definida para o trabalho em campo. Pode-se afirmar que o que 
havia para a ida à cidade era uma expectativa calcada no estudo da bem estruturada e 
progressista4 política urbana, principalmente, nos pontos relacionados à participação 

                                                 
4 Os estudiosos da política urbana latino-americana dizem que Colômbia e Brasil têm os marcos legais 
referentes ao planejamento territorial mais progressistas do continente.  
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popular. Assim, acreditava-se, ingenuamente, que o cidadão paisa5 possuía uma boa noção 
sobre política urbana e seu papel na construção da cidade. Paralela a essa expectativa, havia 
uma insegurança a respeito de como a pesquisa e uma pesquisadora estrangeira seriam 
recebidas pelos moradores da intervenção.  

A primeira visita à área de estudo foi conduzida por um dos líderes comunitários do bairro, 
que acompanhou boa parte do trabalho em campo, sendo uma pessoa chave para a 
compreensão do projeto, pois esteve ativamente presente em todo o processo de 
intervenção e por ser muito conhecido no bairro, o que facilitou a aproximação com os 
moradores.  Nesse dia, cheio de acontecimentos, foi feito um passeio geral pela área, 
conhecendo os vários pontos do projeto e alguns moradores. Durante o passeio, no entanto, 
alguns episódios surpreenderam, rompendo totalmente com as expectativas criadas. Alguns 
dias antes dessa visita havia morrido em um acidente de moto um morador da intervenção, 
muito conhecido e querido pela comunidade. Ou seja, havia um clima pesado de luto e 
tristeza, o que aumentou a insegurança quanto à presença estrangeira no bairro. Outro fato 
que chamou a atenção foi que, quando a pesquisadora era apresentada pelo líder 
comunitário e era explicado o porquê de estar ali, uma boa parte dos moradores relatavam 
diversos problemas da intervenção e reclamavam da falta de diálogo com o poder público. 
Além disso, era evidente que os moradores, com exceção dos líderes comunitários, não 
possuíam conhecimento sobre política urbana e nem conheciam a importância de sua 
participação na construção da cidade. Apesar dessas questões, logo no primeiro dia foi 
criada uma empatia entre moradores e pesquisa/pesquisadora, talvez surgida pela 
curiosidade em saber do porquê alguém de outro país estar ali, interessada em estudar 
aquela área em uma comuna popular de Medellín.  

Sobre as diversas reclamações dos moradores, elas foram determinantes para a definição da 
metodologia do trabalho em campo, pois evidenciaram uma complexidade muito maior do 
que a esperada. A principal reclamação era o fato de algumas famílias residentes das 
unidades autoconstruídas afirmarem que deveriam ter recebido o melhoramento 
habitacional, mas, sem nenhum motivo esclarecido pelo poder público, não o receberam. 
Essas famílias são, com certeza, as mais insatisfeitas com a intervenção e isso ficou evidente 
já no primeiro dia de campo. Outra reclamação era que havia duas unidades comerciais dos 
novos edifícios vazias, sendo que nunca foram ocupadas.  

Tendo essas questões em vista, buscou-se uma metodologia em que fosse possível 
compreender esses problemas, a intervenção e o processo participativo, principal objetivo 
da pesquisa. Assim, optou-se pela aplicação de questionários em cada unidade habitacional, 
uma forma de levantar, quantificar e mapear esses problemas, servindo como uma 
contribuição à luta dos moradores na busca de esclarecimentos do poder público e como 
uma forma de compreender a intervenção. Ou seja, os questionários eram algo útil aos 
moradores e à pesquisa. Para a compreensão do processo participativo, por outro lado, 
optou-se pela realização de entrevistas com diferentes agentes envolvidos no processo de 

                                                 
5 Gentílico do departamento de Antioquia, onde está localizado o município de Medellín. 
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intervenção: moradores, lideranças comunitárias e poder público. As entrevistas também 
foram úteis à população, pois foi possível questionar os representantes do poder público a 
respeito das problemáticas levantadas pelos moradores.  

No total, a Intervenção La Herrera possui 250 unidades habitacionais6. Dessas, aplicou-se 
214 questionários, alcançando 85,6% do universo. Esse alto alcance evidencia o bom 
recebimento à pesquisa pela população. Para a aplicação dos questionários, em média, três 
vezes por semana, ia-se ao La Herrera. Por segurança, todo esse processo de ir de casa em 
casa foi acompanhado por algum morador da intervenção, o que facilitou a aproximação 
com a população.  

Figura 4: Situação do melhoramento habitacional. 

 
Fonte: Base EDU e dados levantados em campo. Edição própria. 

Os questionários tinham perguntas como nome do chefe da família, se a unidade tem 
escritura ou não e situação da habitação (intervinda; não intervinda; intervenção 
incompleta; deveria ter sido intervinda, mas não foi). Todas as informações foram 

                                                 
6 Entende-se como unidade habitacional um núcleo com cozinha e banhos próprios.   
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sistematizadas em tabelas, gerando um banco de dados com informações sobre o conjunto. 
Um dos principais resultados dos questionários foi levantar quantas famílias das unidades 
autoconstruídas diziam que deveriam ter recebido o melhoramento, mas não o receberam. 
Assim, chegou-se que 12 famílias (10,6% das famílias moradoras das unidades 
autoconstruídas) afirmam estar nessa situação. Essa informação foi espacializada no mapa 
da página anterior (Figura 4). 

Além disso, um fato observado durante a aplicação dos questionários foi que, de modo 
geral, as famílias confundem o título de propriedade e escritura com documento de 
permissão de uso. Na intervenção, o processo de regularização fundiária foi dividido em 
duas etapas: nos cinco primeiros anos após a entrega da unidade, as famílias receberam da 
Prefeitura uma Permissão de Uso para ocuparem os apartamentos ou autoconstruções; após 
esse período, se a família permaneceu morando na unidade, sem alugá-la ou vendê-la, a 
propriedade pode ser titulada e escriturada a ela. As unidades começaram a ser entregues 
em 2012; assim, nesse ano (2017), o processo de titulação está ocorrendo e as escrituras 
sendo entregues. No entanto, pela confusão entre permissão de uso e escritura, muitas 
famílias não correm atrás dos trâmites para a regularização, pois acreditam que já possuem 
o título e escritura da propriedade. 

A necessidade de estar presente no bairro para a aplicação dos questionários foi o ponto 
que possibilitou a imersão no cotidiano do lugar e de seus moradores, ajudando a 
compreender as diversas dinâmicas da intervenção. É importante ressaltar que mais do que 
um trabalho mecânico, nesse período, foram compartilhadas diversas experiências com a 
população, desde participar de uma missa de sétimo dia que ocorreu no local a almoçar na 
casa de algumas famílias. Essa incorporação no bairro, processo que resultou em trocas 
mútuas, foi de fundamental relevância para a pesquisa. Além disso, ainda que houvesse a 
presença estrangeira no bairro e isso tenha sido uma preocupação inicial para o trabalho em 
campo, no decorrer do estágio, além do fortalecimento da empatia criada desde o primeiro 
dia de trabalho com os moradores, ficou evidente que havia um comum entre 
pesquisa/pesquisadora e moradores: a cidade popular latino-americana, seja ela colombiana 
ou brasileira. Esse comum ficava explícito de diversas formas: os problemas enfrentados 
entre população e poder público; as autoconstruções inacabadas quase sempre com uma 
nova laje pra construir; a quantidade de motos nas ruas e vielas; as crianças usando o espaço 
público; o jeito acolhedor de receber quem vem de fora; e, a música alta constante, com a 
diferença que no Brasil, de modo geral, toca-se funk, enquanto na Colômbia, toca-se 
reggaeton.  

Dentro da pesquisa, foram realizadas, também, entrevistas com um arquiteto e um 
assistente social da Empresa de Desenvolvimento Urbano (EDU)7 e uma conversa com a 

                                                 
7 Responsável pela execução da Intervenção La Herrera e do PUI-nor, a EDU é uma instituição do Estado, 
pertencente ao município de Medellín em qualidade de entidade descentralizada dedicada à execução de 
planos, programas e projetos de gestão urbana.   
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subdiretora de População do Instituto Social de Vivienda e Hábitat de Medellín (Isvimed)8 e 
suas assistentes. Aproveitou-se, então, para apresentar os resultados parciais do trabalho 
em campo e questionar os representantes do poder público acerca das questões 
observadas. 

Segundo os profissionais da EDU, as 12 famílias que afirmam que deveriam ter recebido o 
melhoramento habitacional não o receberam, pois não se adequavam ao Artigo 20 do 
Decreto Municipal 0867 de 20039, que ditava os requisitos mínimos que a família deveria 
cumprir para receber o subsídio municipal de habitação.  Embora a resposta ao problema 
seja simples, um dos moradores nessa situação em busca de um retorno do Estado realizou 
dois Direitos de Petição10, no entanto, nunca obteve uma resposta. 

Quanto às duas unidades comerciais do conjunto que nunca foram ocupadas, ficou claro que 
o que faltou foi vontade política e articulação entre os diversos órgãos da Prefeitura. 
Segundo as técnicas do Isvimed, essa questão será retomada para que as unidades sejam 
finalmente ocupadas. A respeito da confusão entre escrituras e documento de permissão de 
uso, as técnicas do Isvimed também se responsabilizaram em acompanhar o processo mais 
de perto. Ainda que esses problemas não tenham sido solucionados, a pesquisa segue em 
contato com as profissionais da instituição, com quem os resultados finais do trabalho 
devem ser compartilhados. Assim, mesmo do Brasil, a pesquisa e a consolidação de seus 
resultados seguem como uma ferramenta de pressão ao poder público para resolução das 
problemáticas enfrentadas pela população. 

No final do período do estágio em Medellín, foi realizada uma devolutiva aos moradores, 
apresentando os resultados parciais da pesquisa. O evento ocorreu na casa de uma das 
primeiras moradoras do bairro e figura de apoio fundamental durante o trabalho em campo. 
Nesse dia, foram compartilhadas com os moradores as respostas dadas pelo poder público 
sobre os principais problemas da intervenção. Assim, entre outras coisas, foi explicado o 
porquê das unidades comerciais estarem vazias, foi apresentado o Decreto Municipal 0867 
de 2003, explicitando os requisitos mínimos necessários para o recebimento do subsídio 
municipal de habitação, e foram explicadas as diferenças entre escritura e documento de 
permissão de uso. Além disso, os moradores puderam compartilhar questões e outras 
dúvidas acerca da intervenção, criando um debate sobre as responsabilidades dos 
moradores e do poder público. Outro ponto interessante foi que nesse dia houve um lanche 
comunitário, em que, entre outros pratos, foi levado o doce brasileiro brigadeiro. Pode-se 
dizer que esse lanche sintetizou as trocas e interações que ocorreram durante os dois meses 
de estágio em Medellín entre pesquisa/pesquisadora brasileira e moradores de uma comuna 

                                                 
8 O Isvimed é o órgão responsável por gerenciar as habitações de interesse social do município. 
9 Substituído pelo Decreto Municipal 2339 de 2013.   
10 O Direito de Petição é um direito de todo cidadão a apresentar petições às autoridades, garantido pelo Artigo 
23 da Constituição Colombiana: “Toda pessoa tem direito a apresentar petições respeitosas às autoridades por 
motivos de interesse geral ou particular e a obter pronta resolução” (COLÔMBIA, CP/91, art. 23, tradução 
nossa).   
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popular colombiana. 

Figura 5: Apresentação dos resultados parciais à população. 

 
Fonte: foto Faber A. G. Murillo, março de 2017. 

Figura 6: Apresentação dos resultados parciais à população. 

 
Fonte: foto Faber A. G. Murillo, março de 2017. 

 

3. Considerações Finais 

Ainda que o objetivo do estágio de pesquisa em Medellín tenha sido buscar dados e 
materiais para responder às perguntas e indagações da pesquisa, trocas e interações entre 
pesquisa/pesquisadora e população local ocorreram, promovendo algumas ações entre 
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universidade-sociedade. Desta interação, surgiu a metodologia do trabalho em campo, a 
aplicação dos questionários, que foi útil tanto à pesquisa quanto aos moradores. Além disso, 
mesmo advinda de outro país, a pesquisa funcionou como uma ponte entre moradores e 
poder público, servindo como uma ferramenta para reivindicar a resolução dos problemas 
enfrentados pela população.  

A experiência do estágio em Medellín evidencia também a necessidade do arquiteto e 
urbanista estar em campo constantemente. Antes de conhecer a área de intervenção, 
acreditava-se, devido à estrutura da política urbana colombiana e de Medellín, que não 
havia grandes problemas entre poder público e população, fato que logo no início do 
trabalho em campo caiu por terra. Esses problemas, semelhantes aos que ocorrem nos 
projetos de urbanização de favelas brasileiros, reforçam a constituição do comum latino-
americano, a cidade popular e toda sua complexidade, destacando a relevância de trocas de 
experiências no enfrentamento da precariedade e informalidade urbanas do continente.  
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