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Quando se chega a Tecla, pouco se vê da cidade, escondida atrás dos tapumes, das
defesas de pano, dos andaimes, das armaduras metálicas, das pontes de madeira
suspensas por cabos ou apoiadas em cavaletes, das escadas de corda, dos fardos de juta. À
pergunta: Por que a construção de Tecla prolonga-se por tanto tempo?, os habitantes,
sem deixar de içar baldes, de baixar cabos de ferro, de mover longos pincéis para cima e
para baixo, respondem:
- Para que não comece a destruição. – E, questionados se temem que após a retirada dos
andaimes a cidade comece a desmoronar e a despedaçar-se, acrescentam rapidamente,
sussurrando: - Não só a cidade.
Se insatisfeito com as respostas, alguém espia através dos cercados, vê guindastes que
erguem outros guindastes, armações que revestem outras armações, traves que escoram
outras traves.
- Qual é o sentido de tanta construção? – pergunta. – Qual é o objetivo de
uma cidade em construção senão uma cidade? Onde está o plano que vocês seguem, o
projeto?
- Mostraremos assim que terminar a jornada de trabalho; agora não podemos ser
interrompidos – respondem.
O trabalho cessa ao pôr-do-sol. A noite cai sobre os canteiros de obras. É uma noite
estrelada.
- Eis o projeto – dizem.

Ítalo Calvino
As Cidades Invisíveis
As Cidades e o Céu 3
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RESUMO
Braga, Mario Luis Attab. Projeto para produção da
autoconstrução. Trabalho Final apresentado ao Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT,
para a obtenção do título de Mestre Profissional em
Habitação.
São Paulo, 2001.

Inicialmente

considerada um expediente de sobrevivência, A

autoconstrução é hoje uma forma incorporada, aceita e desejada pela população de
baixa renda para a obtenção da moradia.
Porém o produto, resultado dessa iniciativa, é precário: resultado da
urgência imposta pela economia e pela inexistência de qualquer apoio técnico na
produção da habitação.
Mesmo assim nota-se uma grande satisfação do usuário com a
moradia autoconstruída; uma moradia que atende às suas necessidades e desejos e
compatível com os recursos disponíveis ou com a quantidade da renda a ser
comprometida com a construção.
Nos últimos anos, o processo de produção da moradia por
autoconstrução, além de prática social, foi incorporado pelo poder público no
âmbito de políticas públicas de habitação.
Baseadas na disponibilização de “plantas econômicas de moradia
popular” pelas prefeituras, os programas municipais de apoio à autoconstrução
pouco oferecem ao usuário além da planta da casa; representação de um produto
acabado.
O Projeto para Produção da Autoconstrução procura contribuir
com esses programas fornecendo informações para aquisição de insumos e
componentes, orientando procedimentos de construção e buscando reduzir ao
máximo as possibilidades de improvisação e desperdício nas iniciativas de
produção da moradia pelo próprio usuário.

ABSTRACT
Braga, Mario Luis Attab. Projeto para Produção da
Autoconstrução. Trabalho Final apresentado ao Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT,
para a obtenção do título de Mestre Profissional em
Habitação. São Paulo, 2001.

At

first taken as a resource for survival, the self-made

housing is currently an acceptable way and also wanted by the low
income population in order to obtain own homes.
Furthermore, the product, which is the result of such
enterprise, is poor, due to the haste enforced by the economy and
absence of any kind of technical support in the production of the
residence.
Even so, it is remarkable the great satisfaction expressed
by the users of the self-made housing because it meets the needs and
compliant to the income amount to be engaged to his/her construction.
Over the last years the self-made housing, the process
besides being a social practice was incorporated by the government in
terms of enabling polices.
Based on the availability of “economic plants of popular
housing” by the City Hall, the supporting programs of the self-made
housing have little to offer to the users besides the houseplant; which is
the portrayal of the completed product.
The Self-Made Housing Project tries to contribute to these
programs by offering information to the acquisition of inputs and
components, advising building procedures in order to minimize the
possible improvisation and users waste related to the enterprises

1
INTRODUÇÃO
A construção do abrigo, de forma individual, anônima e urgente,
além de um expediente de sobrevivência, é hoje uma prática incorporada
culturalmente, aceita e desejada pela população de baixa renda.
Forçada primeiramente por pressões econômicas, esta atividade têm
produzido parte considerável do espaço construído das grandes cidades brasileiras
e o resultado da precisão imposta pela economia, urgência e a inexistência de
qualquer apoio técnico na produção da habitação (atividade que é a principal
responsável pela reprodução do espaço urbano), é sempre precário.
A oferta de lotes baratos, distantes, desprovidos de infra-estrutura,
viabiliza e estimula essa alternativa de produção habitacional nos grandes centros
urbanos, resultado da omissão do poder público no combate aos loteamentos
clandestinos; e produziu, com pouco investimento privado, um grande estoque de
lotes populares onde casas podem ser edificadas sem nenhuma restrição legal.
De 1995 a 1999, foram construídas no Brasil 4,4 milhões de unidades
habitacionais. Desse total, 700 mil foram produzidas pelo mercado e 3,7 milhões de
maneira informal, sem qualquer financiamento ou apoio técnico. [INSTITUTO
CIDADANIA - Projeto Moradia, maio 2000, p. 9]
No município de São Paulo, segundo dados do IBGE, no período de
1980 a 1991, houve um aumento na proporção de domicílios próprios em relação
aos alugados. Os domicílios próprios saltaram de 51,5 para 63,5%, enquanto os
alugados caíram de 40% para 28,7%. [Castro, C. P. 1999, p132].
A comparação do Censo nesse período dá conta da redução do
número de domicílios alugados principalmente nas áreas mais pobres, justamente
onde o setor formal de produção da habitação teve atuação muito pequena ou
nula.

Segundo a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do
Município de São Paulo os loteamentos ilegais abrigam hoje uma população
estimada em 3 milhões de pessoas, que compraram irregularmente nada menos
que 17% do território paulistano, o equivalente a 250 Km2.
Em cerca de 26% dessa extensão urbana irregular (65 Km2), os
serviços públicos não existem. Ficam sem infra-estrutura básica 1,3 milhão de
moradores de loteamentos ilegais na periferia da cidade.
São formas de organização e construção do espaço urbano que
contrariam as normas da lei, onde em sua grande maioria, habitam a população de
mais baixa renda.
Segundo pesquisa realizada em 1998 pela Fundação Seade

1

-

Sistema Estadual de Análise de Dados - cerca de 30% das habitações do Estado de
São Paulo não tem condições mínimas de moradia.
O levantamento do Seade considera que uma moradia é inadequada
não só pela baixa qualidade de sua construção. A casa pode apresentar uma
estrutura física adequada e ter uma localização ruim, que deixa seus moradores
sujeitos a situações de risco como enchentes ou deslizamentos de terra, ocorrências
freqüentes em áreas de ocupação ilegal, ou sem acesso a serviços essenciais de
água, esgoto, educação, transporte e sem segurança.
Esta

combinação,

baseada

em

loteamentos

ilegais

e/ou

especulativos privados com a construção da casa própria pelo próprio usuário, tem
se mostrado precária, já que o resultado é a perda da qualidade de vida da
população envolvida neste processo de produção da moradia e do espaço urbano
sem planejamento.
Enfim, nas grandes cidades dos países subdesenvolvidos, as normas
de planejamento, da arquitetura e do urbanismo são privilégios reservados a uma
minoria dominante, enquanto que o resto das pessoas mora e trabalha em
acomodações precárias, admitidas e consolidadas.

1 O estudo da Fundação Seade foi feito à partir de um pedido do Fórum São Paulo Século 21, da
Assembléia Legislativa de São Paulo e inclui 83% da população do Estado. Foram incluídos na
pesquisa os municípios com população acima de 50 mil habitantes.

Porém, paradoxalmente, encontramos no trabalhador que produz
sua moradia e reproduz, por conseqüência e instinto, o espaço urbano que vive, a
satisfação com o produto, principalmente pela consciência de ter atingido a
categoria de “pequeno proprietário urbano” ao possuir uma renda, não proveniente
da venda do trabalho, mas da venda de seus “bens”, propiciando-lhe uma sensação
de ascensão social, mesmo sem aumento de salários ou redistribuição de renda.
“Encontramos na casa popular uma exceção aparente ao sistema. A
produção, aqui, não é guiada pelo lucro, pelo valor de troca. O seu móvel é a produção de
um valor de uso. Entretanto, o sistema e o modo de produção capitalista estão presentes sob
várias outras formas: no fato do valor de uso particular na miséria tornar-se valor de uso
social, e aparecer como valor de troca, apontando a existência de mercado de outros
miseráveis. [FERRO, 1979 p.10].
Diversos

estudos

e

pesquisas

analisados

a

propósito

da

autoconstrução e das expectativas que tem os trabalhadores diante da moradia que
levantam para si, foram realizados nestas últimas quatro décadas.
Na década de 60, pesquisa orientada pelo Professor Carlos Lemos
sobre casas populares em São Paulo, traça um perfil da casa popular paulistana
“projetada e construída sem a interferência direta ou indireta de empreiteiros ou
engenheiros que, evidentemente, poderiam influir nas características dos planos originais”,
onde estivessem refletidos ”os gostos e ideais arquitetônicos e necessidades de seus
moradores“ 2.
Essa pesquisa fornece as seguintes informações: de 122 moradias
levantadas, 108 (88,5%), foram construídas pelos seus proprietários; para as
restantes 14, empreiteiros ou pedreiros foram contratados enquanto os
proprietários “às vezes, até se transformavam em serventes solícitos”.
Outro levantamento, do Departamento de Projeto da FAUUSP, de
1975, no município de Osasco na Grande São Paulo, aponta para um percentual de
58% de habitações construídas através do processo de autoconstrução.
Na cidade de São Paulo, no início da década de 90, 3,7 milhões de
habitantes moravam em casas próprias autoconstruídas, aproximadamente quatro
vezes o número de moradores de favelas.

2 Diferentemente das pesquisas mais recentes sobre a moradia autoconstruída, que priorizam a
análise de aspectos funcionais, do sistema construtivo, do conforto ambiental, da reprodução do

Mais recentemente, pesquisa da FAUUSP/NUTAU-USP com o
apoio da ABCP, de 1995, dá conta que, 52% do consumo de cimento no Brasil é
feito pelo mercado informal, 60% das residências brasileiras são feitas através da
autoconstrução, confirma a hipótese que a grande maioria de seus moradores está
satisfeita com elas e que o autoconstrutor é quem mais produz habitações na
cidade de São Paulo e no país.
Não há dúvida que o processo de construção da moradia pelo
próprio morador exige grandes sacrifícios pessoais e familiares; mas por outro
lado, segundo Bonduki [1998 p. 308], a obtenção da casa própria através desse
processo representa uma melhoria efetiva das suas perspectivas de vida,
proporcionando ao autoconstrutor, condições mais favoráveis para sobreviver
numa sociedade em que os direitos sociais inexistem ou são pouco respeitados.
Segundo Rosseto [1993], essa abordagem possibilitou que a partir da
metade dos anos setenta, o processo de produção da moradia por autoempreendimento além de prática social para aquisição da moradia pela população
excluída do mercado formal da habitação, fosse incorporado pelo governo no
âmbito de políticas públicas que, de uma forma ou de outra, adotam uma relação
formal entre poder público e usuário autoconstrtutor.
O usuário, que nas políticas tradicionais de habitação obtém sua
moradia pronta, passa a atuar desde a etapa de construção, dedicando como
contrapartida sua força de trabalho tornando-se parceiro e co-responsável pelo
sucesso ou fracasso da política.
Existem hoje diversos exemplos de programas municipais que
contemplam a autoconstrução da moradia.
Baseadas na disponibilização ao usuário de “plantas econômicas de
moradia popular” elaboradas por técnicos das prefeituras municipais ou, em
alguns municípios, por associações de arquitetos e engenheiros locais em convênio
com as prefeituras, as ações se diferem na forma como se estabelece essa parceria,
ou seja, na atuação de cada um dos parceiros envolvidos no processo de produção
da moradia.
O fato recorrente é que as “plantas econômicas” disponibilizadas
pelas prefeituras seguem a linguagem tradicional de projeto de arquitetura onde o
“espaço urbano autoconstruído” e econômicos, a pesquisa do Prof. Carlos Lemos procura estudar os

desenho é a caracterização de um produto, um retrato da forma final de uma
edificação, que exige por parte do usuário um alto grau de interpretação ou
improvisação durante o processo de construção, ou uma presença intensiva de
técnico assessor durante a construção.
Há também os programas que contemplam a autoconstrução ou a
construção por ajuda-mútua (mutirão),

gestada por movimentos sociais

organizados ou pelo poder público, onde as moradias são construídas em um
canteiro de obras específico e ao mesmo tempo.
Nesses empreendimentos a presença intensiva de equipe técnica
assessora é possível e viável, seja pela remuneração dos técnicos assessores,
garantida nos empreendimentos por auto-gestão3, ou pela concentração das
construções em um mesmo canteiro de obras.
Porém, as iniciativas públicas de apoio à autoconstrução têm
procurado também atender não só à população organizada, mas também ao
usuário, no varejo, das iniciativas individuais de construção da moradia,
espalhadas por todo município, o que faz com que a assessoria intensiva à
construção praticamente inexista e transforme o técnico assessor em um agente
fiscalizador da administração municipal.
Um projeto para a produção da moradia por auto-empreendimento,
sem a presença intensiva do técnico assessor durante a construção, não pode se
restringir somente à caracterização do produto. É preciso que este projeto indique
os procedimentos para a produção ao usuário

mecanismos decisórios e a participação do usuário na produção da habitação.

Entende-se por auto-gestão aqueles empreendimentos onde o poder público disponibiliza
às associações de construção de moradia o valor dos recursos destinados à construção,
cabendo a elas a compra dos materiais, contratação de técnicos assessores e mão de obra
especializada.
3

Um projeto para produção para ser utilizado como instrumento para
implementação de políticas públicas de autoconstrução, além dos princípios de
construtibilidade e dos princípios básicos de um projeto de produção tradicional
que tem como objetivo transmitir as informações necessárias para a realização dos
serviços em canteiro de obras deve atender também às questões específicas do
modo de produção da moradia por auto-empreendimento: a urgência; a escassez
de recursos, o emprego de mão-de-obra não especializada e a construção
progressiva ou em etapas.
O projeto para produção da autoconstrução é, em resumo, um
instrumento de políticas públicas de autoconstrução para transferência de
informações com a finalidade de orientar as decisões a serem tomadas em todas as
etapas de produção da habitação, desde as possibilidades e formas de aplicação do
projeto específico de cada modelo de unidade habitacional (decisão de técnicos do
município responsáveis pela implementação da política), até o planejamento da
quantidade de materiais, do uso de mão-de-obra especializada, dos recursos
despendidos pelo usuário durante o processo de produção da moradia e
principalmente, da melhoria das condições de habitabilidade da moradia
autoconstruída, pela possibilidade de planejamento em cada etapa de produção.
O projeto para produção, produto deste trabalho, procura fornecer
uma forma de apresentação ou um modelo, a ser apropriado, reproduzido e
utilizado, para o planejamento da produção da moradia autoconstruída.

2
A MORADIA PRODUZIDA POR AUTO- EMPREENDIMENTO
“Até a década de 50, o
padrão dominante, para todas as classes,
era a moradia de aluguel. A única
alternativa de habitação para a população
mais pobre era os cortiços. No período
subsequente disseminou-se a prática da
autoconstrução

em

loteamentos

periféricos”. [ROLNIK, KOVARICK,
SOMEKH 1993]
Este modo de produção da moradia, que poderíamos chamar de
“por conta própria”, que domina a periferia das grandes cidades, segundo
Bonduki [1998, p. 306], se caracteriza basicamente por ser conduzida sob a gerência
direta de seu proprietário e morador: este adquire e ocupa o terreno; traça sem
apoio técnico um esquema de construção; viabiliza a obtenção de materiais;
agencia a mão-de-obra, gratuita e/ou remunerada informalmente; e em seguida
ergue a casa.
Entende-se como auto-empreendimento da moradia a opção do
trabalhador ao mercado tradicional da habitação, privado ou público. Ele
encarrega-se diretamente da sua produção, desde a aquisição do lote, quase
sempre mediante a processo de construção progressiva, e habitada quando ainda
não foram concluídas as obras planejadas inicialmente.
A falta de planejamento na construção, a mudança de usos dos
ambientes

e

necessidades

dos

moradores

e

a

presença

do

empreendedor/construtor que habita seu próprio empreendimento fazem com que
esse processo de construção seja dinâmico a ponto de não ser possível afirmar em
que momento a construção é dada como definitivamente “pronta”, principalmente
por esse ser um processo de produção que depende basicamente da
disponibilidade de recursos e da mão-de-obra disponível, na grande maioria das
vezes sem qualificação para a construção.

2.1
Os recursos financeiros
“A Família de baixa
renda,

por

definição,

controla

pequena parcela dos recursos sociais.
Assim,

tem

que

economizar

nos

gastos com habitação para alcançar
níveis de subsistência no consumo de
alimentos e outras

necessidades”.

[TASCHNER MAUTNER 1982 P 32]
Os recursos destinados à autoconstrução da moradia dependem da
inserção do usuário no contexto produtivo. Desta forma, quanto menor for a
quantidade de recursos destinados à habitação, maior será a importância do fator
mão-de-obra, especialmente a mão-de-obra gratuita [ROSSETO, 1993 p.8].
A possibilidade de escapar do aluguel em um curto espaço de
tempo e de morar a custo quase nulo e, sobretudo, por representar a única
perspectiva de formação de patrimônio, faz com que a produção da moradia pelo
próprio usuário com a utilização de parte dos recursos comprometidos com a
própria subsistência, durante a construção da moradia, seja uma alternativa aceita
pelas famílias cujo nível de renda é muito baixo.
Em Pesquisa orientada pelas Profas. Suzana P. Taschner e Yvone
Mautner na década de 80, a maioria da população autoconstrutora entrevistada,
quanto ao nível de renda, teria condições de adquirir uma moradia da Companhia
de Habitação do município; o nível de renda porem é uma condição necessária,
mas não a única para aquisição de uma moradia pela COHAB.
O crescente desemprego, elevou de maneira considerável a
quantidade de trabalhadores informais, que trabalham por sua própria conta ou
sem registro em carteira, que não tinham como comprovar renda mediante o
agente financeiro ou promotor dos empreendimentos privados ou públicos, que
distantes do centro, precários em construção, infra-estrutura, transporte, comércio
e serviços, se tornaram pouco interessantes ao trabalhador.

Como a autoconstrução é certamente a solução mais amplamente
utilizada pela população de baixa renda para aquisição da moradia própria, o
agente financeiro “oficial” do Governo, a Caixa Econômica Federal, em 1998, passa
a oferecer, dentro de seu elenco de produtos, linhas de financiamento destinadas
adequadas ao perfil do autoconstrutor, e reconhecendo o crescimento da
quantidade de trabalhadores que atuam no mercado informal, assim como já
operavam os bancos privados, passa a adotar, ao invés da comprovação de renda,
a capacidade de endividamento do trabalhador, não só para o financiamento de
moradias prontas em empreendimentos patrocinados pelo poder público, mas
também para a aquisição de material de construção em programas ou políticas
públicas que contemplam a autoconstrução da moradia.
Atualmente,

a

concessão

de

financiamento

diretamente

ao

beneficiário final utilizada pela CEF é feita através do Programa Carta de Crédito
Individual – FGTS.
Essa modalidade de financiamento inclui a possibilidade de
aquisição de material de construção, para a construção, conclusão, ampliação ou
melhoria de imóvel residencial que se destine obrigatoriamente à residência dos
usuários. O financiamento é concedido de forma individual ou para grupos
organizados em associações, com ou sem suporte de entidade de apoio e com ou
sem a utilização de recursos do FGTS 4.
A renda familiar bruta não deve exceder a R$ 1.812,00

5

e o valor

financiado varia desde um limite de R$ 7.000,00 para aquisição de materiais
diretamente em lojas de materiais de construção cadastradas na CEF, até R$
40.000,00 para construção de imóvel nos moldes tradicionais de um financiamento
bancário. O valor médio de financiamento da Carta de Crédito Individual
corresponde a R$ 14.500,00; e o comprometimento da renda familiar bruta é de até
25%.
Os prazos de financiamento variam de 12 a 240 meses de acordo
com a modalidade de financiamento e valor da renda familiar comprometida.
É permitido o financiamento para aquisição de material de construção na construção em
lote urbanizado ou para a ampliação e/ou melhoria em imóvel já financiado junto à CEF ou
a outro agente financeiro, condicionado à aplicação no próprio imóvel e à confirmação da
capacidade de endividamento do usuário para o pagamento dos encargos mensais.
5 Vigência junho/2000. São priorizados financiamentos a proponentes com renda familiar
de até R$ 906,00.
4

É disponibilizado pela CAIXA, projeto padrão para construção, de
um elenco de 8 tipologias, composto de relação de insumos, planta, planta de
elétrica, hidráulica e de esgoto, sem detalhes construtivos e em linguagem
convencional.
Além dos recursos provenientes de programas oficiais e segundo a
Pesquisa orientada pelas Profas. Suzana P. Taschner e Yvone Mautner, os recursos
mais utilizados para compra de material e eventual remuneração da mão-de-obra
são: o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, empréstimos ou a venda
de “bens”.
O que determina a forma e a frequência como esses recursos serão
empregados está aparentemente ligada à urgência da construção e a possibilidade
de captação de novos recursos, ou seja, compra de material à vista ou a prazo, aos
poucos ou de uma só vez.

2.2

O projeto
Dos entrevistados na pesquisa orientada pelo Professor Carlos
Lemos e pela professora Maria Ruth Sampaio, 56% não fizeram plano de qualquer
espécie “...as casas foram levantadas sem projeto prévio, prevendo-se um crescimento
espontâneo, cuja dinâmica será orientada ao acaso no que diz respeito ao número e tamanho
dos compartimentos...”[ SAMPAIO, LEMOS ,1993 p.38]
Porém é possível identificar alguns tipos de comportamento
“padrão” dos proprietários quanto à ocupação do lote pelos cômodos iniciais da
casa.
A busca por conselhos de pessoas “práticas” no início da construção
é o mais comum. Porem, a informalidade e/ou a forma pontual com que essas
informações são solicitadas, ou fornecidas à revelia, resulta em uma construção
que vai se tornando complexa à vista do crescimento desordenado. A posterior
ampliação vertical com acesso externo, pela falta de planejamento de vão destinado
à escada quando da construção dos primeiros cômodos, ambientes desprovidos de
iluminação e ventilação natural e cota de soleira incompatível com o perfil da via
ou do acesso ao lote são características marcantes dessas habitações.
Outro importante difusor de regras e informações técnicas é o
depósito de materiais de construção.
A execução das fundações é um dos momentos em que a mão-deobra com alguma especialização faz-se presente com freqüência no autoempreendimento da moradia. Alguns proprietários utilizam-se da “formalidade” do
relacionamento

pela

remuneração

com

o

“especialista”,

para

delegar

a

responsabilidade do planejamento não só dos espaços da casa, bem como do tipo
de material e das quantidades que vão ser utilizadas.
Neste momento, chama a atenção o fato de que, quem faz os
alicerces está praticamente fazendo o projeto da casa e realizando toda a marcação
da obra. Esta apesar de simples e de se limitar geralmente a dois ou três cômodos,
exige o esforço de traduzir no risco feito no chão, as dimensões desejadas ou
possíveis pelos recursos da família. [MAUTNER, TASCHNER, 1982 P. 113].

É importante salientar que este primeiro gesto, na grande maioria
das vezes, visa apenas contemplar o essencial, o abrigo. Os desejos e necessidades
dos moradores são contemplados através de reformas e acréscimos sucessivos.
Embora aparentemente desordenada, a ocupação gradativa do lote
obedece a certas diretrizes, que variam basicamente de acordo com o tamanho
e/ou configuração do terreno.
“As casas se desenvolvem de dois modos: ou linearmente, um cômodo atrás
do outro, formando um encarreiramento paralelo ou perpendicular ao eixo do lote; ou se
desenvolve em torno de um núcleo central, numa planta completa” [SAMPAIO, LEMOS,
1993 p.39].
Em loteamentos urbanizados a configuração de lote predominante e,
também tradicional, é a de testadas estreitas em relação à profundidade do terreno,
já que ela diminui os gastos com a infra-estrutura de redes e pavimentação.

2.3

Os materiais
Uma das principais características da produção da moradia por
auto-empreendimento é o processo de construção progressiva. Portanto os
materiais de construção utilizados devem ser conhecidos, fáceis de serem
encontrados, viabilizando assim sua aquisição em pequenas quantidades e por um
período longo, conforme a necessidade de adequação ou ampliação da moradia e
disponibilidade de recursos.
Os materiais, sempre são os de menor preço. Preferencialmente não
devem requerer mais que um indivíduo para sua manipulação e nenhuma técnica
especial no seu emprego.
Devem estar disponíveis perto para evitar o transporte oneroso.
Proximidade que também possibilita a compra parcelada com as reservas de cada
salário, ou com o pequeno crédito do depósito suburbano, ou seja, a compra à
“fiado”.
A

familiaridade

com

os

elementos

construtivos

facilita

o

entendimento do sistema e o treinamento das pessoas envolvidas no processo,
comparações de preço e quantificação mais aproximada do material a ser gasto.
Na Pesquisa orientada pelas Profas. Suzana P. Taschner e Yvone
Mautner no início dos anos oitenta a construção levantada nos loteamentos
periféricos, era produzida basicamente por materiais produzidos ou transformados
pela indústria de materiais de construção, isto é, adquiridos no “mercado oficial”, ou
seja, nas pequenas lojas de materiais de construção da periferia.
Nas casas construídas em alvenaria os materiais mais utilizados,
segundo as entrevistas, foram o tijolo maciço para alicerces e enchimentos, o bloco
de cimento para as paredes e a telha de fibrocimento ou a laje pré-moldada na
cobertura.
“Os comentários a respeito dos materiais de vedação são realmente
pertinentes: o bloco é sempre citado quando se fala em rapidez e economia, o tijolo em
qualidade... a laje pré-moldada além de convidar a novos usos (área de secagem de roupa,
folguedos de crianças) abre a possibilidade de ampliação vertical da moradia, sem o custo de
novos alicerces” [TASCHNER, MAUTNER, 1982 p.106].

É importante salientar que no final dos anos 60, a indústria de prémoldados de cimento no Brasil garantiu a isenção de IPI na fabricação de
componentes (inclui-se aí os blocos de cimento), com o argumento de existirem
estruturas de concreto, artefatos de cimento e blocos que também podem ser
produzidos e moldados “in loco”6.
As olarias, em 1967, foram incluídas na categoria de “indústria”,
passando a sofrer tributação fiscal7. Isto permitiu, segundo Taschner &Mautner
[1982], que o bloco de cimento se tornasse mais competitivo no mercado.
O uso disseminado desse elemento construtivo possibilitou a
proliferação de fábricas semi-artezanais de blocos de cimento na periferia das
grandes cidades, geralmente em condições de produção precárias, produzindo um
bloco de péssima qualidade.
O bloco de boa qualidade produzido pelas indústrias, com
máquinas importadas e de forma totalmente mecanizada não concorria com os
blocos das fabriquetas de periferia. Os depósitos suburbanos, que faziam a
distribuição desses materiais, nem sempre possuíam área de estocagem, ou mesmo
capital para compra de grandes quantidades, o que seria mais econômico do ponto
de vista do transporte. [TASCHNER ,1982]
Outro aspecto é o difícil convencimento do auto-empreendedor de
comprar um produto mais caro, mesmo que a qualidade justifique a diferença de
preço.
Assim, na lógica da urgência e do menor custo, os bairros da
periferia se “acinzentaram” nos anos setenta.
Nos anos noventa a periferia autoconstruída não é mais cinzenta.
Segundo

o

Sindicato

da

Indústria

da

Cerâmica

para

Construção do Estado de São Paulo, a partir de 1973, segundo o Sindicato da
Cerâmica, muitos empresários investem na indústria oleira e adquirem
equipamentos que chegam a produzir até 1,8 milhão de peças por mês. Surgem
com essas novas investidas, a força produtiva dos pólos ceramistas de Ourinhos,
Itu, Campinas e Barra Bonita, entre outros.

6

Sindicato da Indústria da Cerâmica para Construção do Estado de São Paulo.

7

A tributação de IPI para a industria oleira perdurou até final da década de 70.

Atualmente o Estado de São Paulo possui, aproximadamente, 600
empresas do setor cerâmico em atividade. A produção mensal dessas fábricas
chega a ser cerca de 240 milhões de blocos. No total, 70% dessa produção vai para
revenda, 25% para as construtoras e 5% diretamente para o consumidor.8
Os blocos cerâmicos extrudados, mais leves, de maior regularidade
quanto à resistência e cada vez mais baratos devido ao aumento da produção,
embora usados apenas como tijolos de vedação, passaram a concorrer diretamente
com os blocos de cimento produzidos em fabriquetas, que devido a sua baixa
qualidade, também não ofereciam desempenho estrutural, sendo sempre
necessária a execução de estrutura auxiliar de concreto.
Segundo Pesquisa do NUTAU-USP9 na cidade de São Paulo de 1994,
os blocos de cimento não são os elementos de vedação preponderantes utilizados
pelo autoconstrutor, eles são responsáveis por 42% das vedações enquanto que os
elementos cerâmicos são utilizados em cerca de 58% dos cômodos/ambientes
avaliados, preferidos em todas faixas de renda analisadas.
A cobertura é feita de laje com vigotas pré-moldadas, lajotas de
cerâmica, capeamento de concreto e demanda um uso de mão de obra mais
intensivo do que todas as outras etapas de construção da moradia popular. Ela é
feita às pressas, conta com a ajuda de solícitos e não há maiores cuidados com
acabamento e impermeabilização.
O resultado, além do desconforto, é o surgimento de diversas
patologias causadas pela constante infiltração de água.
Porém é um item de grande importância na construção, já que
também permite um imediato uso, geralmente como “área de serviço”, escassa
devido à pequena área remanescente de lote, e posteriormente, área de possível
ampliação da moradia.
Ainda segundo a pesquisa do NUTAU-USP, as instalações
hidráulicas e sanitárias são quase sempre embutidas. Aparentes somente na coleta
de águas pluviais e esgoto secundário de PVC e o armazenamento de água em
caixas de fibrocimento.

Sindicato da Indústria da Cerâmica para Construção do Estado de São Paulo.
“Pré-Moldados e Autoconstrução” pesquisa apresentada no Seminário Nacional sobre
Desenvolvimento Tecnológico dos Pré-Moldados e Autoconstrução.
8

9

Assim como as instalações hidráulicas, as elétricas também são
embutidas, e feitas posteriormente à execução de paredes e cobertura. Apesar da
grande maioria das moradias possuírem ligação regular e de ser comum o uso de
quadro de disjuntores, é também comum o uso de “gambiarras”, principalmente
nas ampliações posteriores e para o uso de equipamentos e eletrodomésticos não
previstos originalmente.

2.4
A mão-de-obra
Se a produção da habitação popular ocorre basicamente com
materiais usuais na indústria e comércio da construção, o que diferencia o autoempreendimento do mercado tradicional da habitação para baixa renda, é
justamente a atuação da mão de obra.
A grande maioria dos autoconstrutores e seus “ajudantes”, que
contribuem como mão de obra participativa, não tem como ofício o trabalho na
construção civil. Ele projeta, planeja, administra e constrói, ou colabora na
construção, apenas com os conhecimentos adquiridos na administração dos gastos
da família e na observação da construção tradicional.
“A técnica utilizada, mais do que aprendida, é vista, vivida, absorvida por
contínua vizinhança. Faz parte do conhecimento popular quase espontâneo que todos
herdam, simples, prática compatível com nenhuma especialização” [FERRO, 1979]
A mão-de-obra, que produz a moradia do auto-empreendimento,
pode ser:
Do próprio morador, dependendo de sua capacidade técnica,
disponibilidade e intimamente vinculada ao fato do salário do autoconstrutor não
permitir a contratação de terceiros;
Participativa (familiar ou de pessoas do convívio próximo), que
depende da inserção do autoconstrutor em um contexto social, familiar ou de
vizinhança, sem ônus econômico;
Remunerada, em todas as etapas de obra ou em tarefas que
requerem maior especialização, conforme aptidão do autoconstrutor, e que
depende da disponibilidade de recursos do morador.
Na pesquisa orientada pela Professora Maria Ruth Sampaio e pelo
Professor Carlos Lemos, sobre habitação popular em São Paulo na década de 70,
90% dos entrevistados que construíram suas casas o fizeram com auxílio de
terceiros, sendo o auxílio da mão-de-obra contratada encontrada em 45% das
obras, superando ligeiramente a auxílio de membros da própria família, de 43% e
o de pessoas estranhas à família, ou “mutirão”, em 11% dos casos.
Segundo dados da URPLAN de 1979, cerca de metade das famílias
autoconstrutoras entrevistadas na Grande São Paulo ergueram suas casas

exclusivamente com mão de obra não remunerada, enquanto que a outra utilizou a
mão de obra paga.
Nas décadas de 80 e 90, o auto-empreendimento cria um mercado
de trabalho temporário importante para a garantia da sobrevivência em épocas de
desemprego.
Em levantamento realizado pela COHAB Campinas em1999, na
Segunda maior ocupação do município, o Jardim Monte Cristo

10,

um pedreiro,

parte do grupo de desempregados que mora na ocupação há dois anos e
desempregado há um ano, diz que apesar do desemprego a vida melhorou, porque
não tem mais que pagar aluguel. “Estamos sobrevivendo, mas queríamos mais garantias
como, registro em carteira”, disse o pedreiro que trabalha na construção de casas na
própria ocupação.
Essa mão-de-obra remunerada tem um papel importante em tarefas
que requerem alguma experiência, como por exemplo, na construção das
fundações e na execução das instalações elétricas e hidráulicas.
Por outro lado, a presença da mão-de-obra remunerada não significa
que ela seja qualificada, e não garante, por si, a melhoria da qualidade da produção
da habitação nem a racionalização do processo, ela ocorre pontualmente, e é de
aptidão questionável.
A inexistência de planejamento e de apoio técnico qualificado, o
desperdício de materiais por transformação em entulho, por utilização inadequada
ou pela sua utilização em quantidades maiores do que o necessário, são alguns
motivos que fazem com que a habitação produzida seja ainda mais precária do que
àquela previamente imaginada, além de encarecer um produto que já é
precariamente concebido dado às limitações financeiras impostas.
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2.5

O produto
Como já foi dito na introdução deste trabalho, a moradia
autoconstruída é precária e o produto obtido com as limitações impostas, só pode
ser padrão.
No entanto a análise de alguns dados relativos à apropriação e
ocupação do terreno por parte do usuário bem como das características técnicoconstrutivas dessas edificações é necessária, a fim de realimentar o ciclo do
processo de projeto, construção e uso da moradia popular, buscando a melhoria da
qualidade

da

habitação,

do

espaço

urbano

reproduzido

e

otimizar

o

desenvolvimento de projetos futuros, principal objetivo deste trabalho.
Uma das peculiaridades da apropriação da terra nos loteamentos
populares periféricos das grandes cidades é sem dúvida a densidade de ocupação
do lote “...onde se encontram duas, três ou mais moradias alugadas ou habitadas por
membros de uma mesma família.” [TASCHNER, MAUTNER, 1982 p.131].
A pesquisa da FAUUSP/NUTAU-USP de 1995, cujo tema é
“Industrialização da Habitação Autoconstruída – Pré-moldados de Concreto”, nos fornece
os seguintes dados:
As edificações/estudos de caso objeto desta análise pós-ocupação,
que analisou três loteamentos na grande de São Paulo, Vila São João Batista –
Brasilândia, Jardim Conceição – Osasco e Jardim Gabriela – Jandira, estão
construídas em terrenos que possuem na média 129m2 sendo metade dos casos
(48%) de área inferior à 125m2. Em 62% dos casos existe apenas uma edificação
principal, que em 64% dos casos apresentam um único pavimento.
A área construída da habitação principal é em média 64m2, o que dá
uma taxa média de ocupação de 53%.
Ainda no que se refere ao terreno, 54% dos casos está em áreas de
aclive ou declive, o que torna as fundações, estruturas, movimentos de terra e
contenções, aspectos importantes e que podem implicar em situações de risco.
Quanto às formas de ocupação das edificações no lote, na grande
maioria dos casos existe, no mínimo, recuo frontal e um recuo lateral destinado a
atender aspectos funcionais como abrigo para carro, circulação independente ao
fundo do lote ou a edificações agregadas, estando estas situadas em um segundo

pavimento ou na parte posterior do lote, e não necessariamente para atender
aspectos relacionados ao conforto ambiental da edificação.
A mesma pesquisa aponta a predominância de habitações com 2
dormitórios dos 71% de habitações com dormitórios, seguidas daquelas de apenas
um dormitório. São unidades embrionárias 4% dos casos.
Quanto às características técnico-construtivas e a opção por sistemas
e elementos empregados na construção, a mesma pesquisa do NUTAU informa:
Tabela 1

Fundações
Indireta

48%

Direta

42%

Outros

10%

Estrutura
Concreto armado

100%

Alvenaria
Blocos cerâmicos

53%

Blocos de concreto

44%

Tijolos maciços

7%

Fechamentos/esquadrias
Ferro

89%

Madeira

12%

Alumínio

6%

Outros

2%

Lajes
Laje pré-fabricada

96%

Laje maciça

4%

Cobertura
Laje sem impermeabilização

49%

Laje com impermeabilização

20%

Somente telhas de fibrocimento

13%

Somente telhas cerâmicas

4%

Laje com telhado

14%

Outros

3%

Tipologia construtiva das edificações

nº de unidades

bloco de cimento/laje/telha

6

bloco de cimento/laje

15

bloco de cimento/telha

3

bloco cerâmico/laje/telha

3

bloco cerâmico/laje

16

bloco cerâmico/telha

7

Total

50

A partir das informações fornecidas por esta pesquisa cujo objetivo é
avaliar comparativamente os aspectos funcionais, o sistema construtivo e o
desempenho físico de cada um dos elementos construtivos das habitações
pesquisadas, foi traçado um perfil típico das habitações autoconstruídas e suas
principais patologias.
Figura 1

Características técnico-construtivas percentuais em habitações autoconstruídas.

Fonte: Avaliação dos Aspectos Construtivos de Habitações Autoconstruídas: O Caso do Município de São Paulo

Nas fundações, um fato recorrente foi a combinação de sistemas
construtivos distintos, fundação direta e indireta simultaneamente; sapatas
corridas com brocas e vigas baldrames e pilares sem a existência de blocos de
transição, erros conceituais, compreensíveis, por desconhecimento de princípios
técnicos de projetos de fundações e pela ausência de qualquer apoio técnico no
planejamento e construção.
As principais patologias encontradas são decorrentes de ausência de
impermeabilização nos alicerces.
Quanto
independente

das

à

estrutura,

alvenarias,

onde
as

predomina

patologias

o

concreto

encontradas

armado

referem-se

fundamentalmente à: armadura aparente; fissuras e trincas; infiltrações e umidade.

A armadura exposta, patologia de maior incidência, denota pouca preocupação
com os recobrimentos.
Nas lajes de cobertura, a falta de isolamento térmico, ondulação e
infiltrações são as patologias mais encontradas. As infiltrações, embora não sejam
as mais comuns segundo a pesquisa (20% dos casos), são as mais graves, pois
favorecem o surgimento de outros eventos, como corrosão da armadura e
aparecimento de fungos, que podem comprometer a segurança da edificação e a
saúde dos usuários.
Facilmente notada na paisagem das periferias autoconstruídas, é
clara a prioridade dada pelo autoconstrutor ao revestimento interno. Esta opção
não garante a proteção das paredes contra infiltração de água, deixando a
habitação sujeita às patologias dela decorrentes e denota a preocupação com o
individual.
O investimento do morador em revestimentos e acabamentos
internos (bem como em móveis e aparelhos eletrodomésticos) é muito superior aos
cuidados com o exterior da edificação e seu entorno. Percebe-se o papel da
moradia como refúgio e o isolamento como algo desejado, conseqüência da falta de
planejamento na produção do espaço urbano, hostil, desprovido de identidade,
beleza e de qualquer possibilidade de lazer e convívio.
As habitações pesquisadas apresentam custos entre R$ 110 e R$ 150
por m2 construído em 56% dos casos, base setembro de 1994, compatíveis com a
renda familiar. Porem na maior parte dos casos, estes custos são decorrentes do
fato de que a as edificações encontram-se inacabadas, principalmente no que se
refere aos fechamentos de vão de portas e janelas, impermeabilizações,
pingadeiras, coberturas e nos revestimentos.
Pode-se concluir que o valor investido pelo usuário na produção da
sua moradia, embora abaixo da média considerada nos programas habitacionais
oficiais (próximo de R$ 180 por m2), é alto comparado a precariedade do produto, e
mostra que a falta de informação para o planejamento e construção, o desperdício
de materiais e de energia pela baixa qualidade da mão de obra e a inexistência de
acompanhamento técnico, torna a habitação autoconstruída um produto oneroso.

3
O

PODER PÚBLICO E A CONSTRUÇÃO DA MORADIA PELO
USUÁRIO
Inicialmente considerada um expediente de sobrevivência da
população de baixa renda, excluída do mercado formal e das políticas públicas
tradicionais de habitação, a autoconstrução de iniciativa individual ou coletiva, e
os mutirões, são hoje formas tradicionais e desejadas para obtenção ou melhoria da
moradia, principalmente pela possibilidade da produção de uma habitação que
realmente atenda às necessidades e desejos do usuário e compatível com os
recursos disponíveis e/ou com a quantidade da renda a ser comprometida com a
construção da casa; alternativa à moradia de aluguel e ao modelo padrão
produzido em conjuntos habitacionais populares; pequeno, distante, de baixa
qualidade e caro.
Segundo

Rosseto

(1993),

na

“parceria”

Estado/autoconstrutor, podem surgir níveis variados de intervenção e
injeção de recursos, humanos e financeiros, por parte do Estado e a
contrapartida fornecida pelo usuário/construtor, de forma geral, são a
compra dos materiais e a mão-de-obra para construção.
Como promotor da política pública o Estado pode financiar a
aquisição de materiais, fornecer projeto e apoio técnico à construção,
promover o acesso ao lote com infra-estrutura e incrementar o uso e
ocupação do solo com planejamento; e o usuário em contrapartida,
fornecer a mão-de-obra para a construção, administrar os recursos
financiados, contratar assessoria técnica, enfim, tornando-se também
responsável

pelo

sucesso,

qualidade

e

continuidade,

empreendimento, mas também da própria política.

não

só

do

3 .1

A

responsabilidade técnica na construção com a parceria do usuário e

poder público.
No que diz respeito à autoconstrução por iniciativa individual,
a possibilidade de parceria com o poder público começou a ser
“viabilizada” legalmente a partir de 1968 através do Ato nº 6 do CREA/SP
– Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de
São Paulo (anexo A), embasada em resolução do CONFEA – Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Este Ato interpretava a lei 5.194 de 24, de maio de 1966, que
regulamenta o exercício profissional da engenharia, da arquitetura e da
agronomia, considerava que o artigo 1º da lei “não pode ser tomado no seu
sentido mais amplo” e que a “humanização do direito impõe ao seu
intérprete adaptar a lei ao amparo dos menos favorecidos”.
Usando das atribuições conferidas pelo artigo 34º, letra “K”
de: “fazer cumprir a Lei; as resoluções baixadas pelo CONFEA; bem como
expedir atos que para isso sejam necessários”, o Ato nº6 dispensava a
assistência e a responsabilidade técnica de profissional legalmente
habilitado nos CREAs na construção de “moradias econômicas” e na
execução de “pequenas reformas”, definidas então neste Ato como
moradias de um só pavimento destinada a residência do interessado com
área construída não superior a 50m2 para 3 dormitórios e 60 m2 para
quatro dormitórios, não agrupadas e que empreguem em sua construção
“materiais mais simples, econômicos e existentes em maior volume e
facilidade no local e capazes de proporcionar a ela um mínimo de
habitabilidade, solidez e higiene”.
O “benefício” da dispensa das exigências da lei, para
construção de “moradia econômica”, era deferido aos interessados pelas
Prefeituras Municipais, que forneceriam e/ou aprovariam os projetos e
demais detalhes necessários à construção, elaborados sempre por
profissionais legalmente habilitados no CREA.

Em 26 de junho de 1979, o Ato nº30 do CREA/SP (anexo B)
revoga o ato nº6, em face ao cumprimento da lei 5.194/66, citada
anteriormente, e da resolução nº218/73 (anexo C), que discrimina as
diferentes

modalidades

profissionais

da

engenharia,

arquitetura

e

agronomia e considera que a fiscalização do exercício dessas profissões,
atribuídas aos CREAs por força de lei, impede que pessoas desenvolvam
atividades sem a respectiva competência legal e sugere a criação de
escritórios técnicos em prefeituras municipais.
Nos esclarecimentos do CREA/SP (anexo 4), enviado às
prefeituras, relativos à “sugestão da criação de escritórios técnicos” para a
construção de moradias econômicas, é definido o conceito de “moradia
econômica” e as formas de contratação e atribuições dos profissionais
necessários para atender os serviços de acordo com o novo Ato.
Segundo

documento

formulado

pela

presidência

do

CREA/SP, “Moradia econômica é toda construção de um pavimento de uso
unifamiliar destinado ao proprietário, até 60 m2, com piso assente
diretamente sobre o terreno, permitindo-se, para fins de embasamento, piso
estrutural de até 1/3 da área total.”
Considera-se também a participação do profissional na
moradia econômica a execução das seguintes operações:
Na área de projeto:
Elaboração

de

projeto

arquitetônico

“em

nível

de

detalhamento suficiente”;
Elaboração de projeto de infra-estrutura e estrutura,
elaboração de “esboço” de instalações hidráulicas e elétricas
“com dimensionamento das redes e localização de fossa
séptica, poço absorvente e poço d’água potável”;
Orçamento quantitativo.
Na área da construção:
Definição e acompanhamento do movimento de terra com
previsão do escoamento das águas pluviais;
Acompanhamento dos trabalhos de infra-estrutura e
estrutura;
Acompanhamento dos trabalhos de impermeabilização;
Acompanhamento dos trabalhos de cobertura.

Para as operações restantes (segundo os esclarecimentos do
CREA/SP), deve ser colocada à disposição do proprietário memorial
descritivo de materiais e procedimentos e a assessoria técnica, que deve
ser formalizada pelos registros em um “diário de obra”, onde deverão ser
descritas as operações autorizadas.
Na hipótese de municípios de pequeno porte e próximos entre
si, poderá ser formado um só escritório técnico para atender várias
Prefeituras.
Deverá ser recolhida Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART de cada projeto e obra pela taxa mínima e, uma vez obedecidos os
critérios formulados da participação do profissional, este poderá ter mais
de 25 obras em execução simultânea (número estabelecido pelo CREA
como limite ao “abuso do exercício profissional”), desde que o profissional
tenha a efetiva participação na direção dos serviços técnicos.
É claro que a determinação de um número máximo de ARTs
simultâneas, de acompanhamento técnico para construção, serve mais
como instrumento de controle à prática de “venda” de assinaturas de
responsabilidade técnica do que uma ferramenta para garantir a qualidade
da assistência técnica à construção, já que pode levar a quantidades, em
termos de metros quadrados construídos, muito variadas.

3 .2

As políticas públicas de apoio à autoconstrução: casos analisados
Considerando que esse trabalho pretende colaborar com as
políticas públicas municipais de apoio à autoconstrução é oportuna a
análise e reflexão sobre iniciativas de parceria entre Prefeitura e
autoconstrutor empreendidas recentemente.
Como regra geral, a prática dos programas de apoio à
autoconstrução ou ao auto-empreendimento da moradia implementadas
nos municípios visitados, no que se refere ao efetivo acompanhamento do
processo de produção e construção da casa, é precária e não contempla as
determinações ou recomendações do CREA, quando este define a
participação do profissional no empreendimento da moradia pelo usuário
com a participação das prefeituras municipais, relativas à sugestão de
criação de escritório técnico em prefeituras municipais.
Os casos analisados foram os dos Municípios de Americana e
Piracicaba, pertencentes ao Estado de São Paulo e portanto, sujeitos às
determinações do CREA/SP no que se refere às atribuições das prefeituras
nos programas municipais de apoio à autoconstrução, conforme Ato nº30
de 06/79.
O Município e Americana conta com uma população de
181.796 hab. E possui uma taxa de urbanização de 99.76%. O Município
de Piracicaba tem uma população de 327.805 hab. E taxa de urbanização
de 96.40%

11.

Ambos Municípios pertencem à Região Administrativa de
Campinas, têm a maioria dos trabalhadores formais empregados nos
setores de indústrias e serviços12 e possuem programas e apoio à
autoconstrução desde o início da década de 90.
Quanto à documentação técnica dos programas, as plantas,
os cortes e as elevações das unidades habitacionais são os únicos
11

Dados preliminares para 2000. As populações urbana e rural correspondem aos dados originais do
IBGE, e não estão ajustadas para 1º de julho. Portanto, a soma não corresponde à População Total,
que está ajustada para este período.

12

Fonte: Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE

documentos disponibilizados ao usuário/construtor para a produção da
sua moradia, e fazem parte de um elenco de “projetos padrão”, elaborados
por técnicos das prefeituras ou em convênio com outras entidades, em
linguagem tradicional do desenho de arquitetura e engenharia civil, onde é
representado um produto final acabado sem detalhamento ou indicação de
instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias e nenhuma indicação dos
procedimentos para a construção.
É importante salientar que a forma de apresentação do
projeto disponibilizado ao usuário é a mesma que a maioria das prefeituras
adotam e exigem na aprovação de projetos para construção, ou seja, é
assumido pelos técnicos das prefeituras municipais que é possível e usual
a execução de um

edifício comercial,

residencial ou de moradia

autoconstruída, apenas com a documentação de aprovação, ou nos casos
dos programas municipais, apenas parte dela, já que os memoriais de
execução ou desenho com a implantação do edifício no lote por exemplo,
como regra geral, não são fornecidos.
Embora conste nos “regulamentos” dos programas de apoio à
autoconstrução dos municípios e nos critérios formulados pelo CREA/SP
como parte dos serviços profissionais oferecidos aos beneficiados, os
projetos de instalações e quantitativos de materiais, na prática não são
fornecidos nos programas analisados.
É

reconhecida

pelos

técnicos

responsáveis

pela

implementação dos programas a incapacidade de atender ao regulamento
ou às determinações do CREA/SP, sob a alegação de falta de recursos
destinados aos programas, pessoal qualificado para sua execução ou
demanda excessiva.
Ainda, segundo técnicos das prefeituras, pelos mesmos
motivos alegados anteriormente, a assistência durante a construção é
precária, e passa a exercer mais um caráter de fiscalização do que de
assessoria técnica à construção propriamente dita.
Quando o procedimento de fiscalização assumido pelos
técnicos do município se torna mais comum do que o de assessoria na
construção com o acompanhamento efetivo das obras (indispensável
perante

a

precariedade

da

documentação

técnica

fornecida

ao

autoconstrutor e aos poucos recursos destinados à construção), o

desperdício de material e de força de trabalho se torna freqüente, visto
que, por ordem do “agente fiscal”, alguns serviços executados de maneira
incorreta têm a necessidade de reparos ou de serem executados
novamente, ou em muitos casos, permanecem à revelia da fiscalização,
comprometendo a habitabilidade e segurança da moradia construída, além
de comprometer a obediência às normas de uso e ocupação do solo.
No que se refere à caracterização da moradia econômica, os
municípios do Estado de São Paulo procuram seguir as determinações do
CREA, ou seja, moradias de um só pavimento, destinada ao uso do
proprietário e com área construída de até 60 m2.
Outras características e exigências em comum aos programas
são:
que o proprietário não possua outro imóvel, além do terreno
onde será realizada a construção;
resida no município há um determinado tempo;
tenha o nível de renda familiar determinado no programa,
comprove propriedade legal do terreno e;
não

tenha

sido

beneficiado

por

outros

programas

habitacionais.
Quanto ao resultado, como podemos observar na figura
abaixo que mostra uma moradia em construção em um empreendimento
viabilizado pela Prefeitura de Americana, ele não difere do que vemos nas
periferias

autoconstruídas

construção é o padrão.
Figura 2

Jd. dos Lírios, Americana, SP

de

qualquer

cidade:

a

precariedade

da

Enfim, se há uma demanda crescente pela autoconstrução e
a satisfação do usuário com o produto, seja pela sensação de ascensão
social ou pela produção de uma moradia que atenda as suas reais
necessidades e desejos, um programa eficiente de apoio pode dar à
moradia

autoconstruída

características

que

lhe

confiram

também

economia, conforto, segurança e atendimento às normas de uso e
ocupação do solo.
Para que isso ocorra é fundamental: um projeto para
construção que defina os procedimentos de execução e não só a forma
final do produto; a presença de responsável técnico em momentos
importantes do processo de produção da casa como na movimentação de
terra, locação, execução de infra-estrutura e estrutura, impermeabilização
e cobertura; e outras formas de apoio, como elaboração e fornecimento de
material didático que pode detalhar procedimentos para execução e
características dos materiais de construção empregados na construção.

3 .1.1

Prefeitura Municipal de Americana – Projeto Moradia Econômica
O programa Moradia Econômica, da Prefeitura do Município de
Americana é um programa de distribuição de “plantas populares” para construção
de moradias com recursos próprios aos usuários de renda familiar não superior a 5
salários mínimos, em diversas configurações, com área máxima construída de 60
m2, de acordo m Lei Municipal específica, que institui o programa, de novembro
de 1989.
Os projetos, elaborados por técnicos da Unidade de Habitação da
Secretaria de Promoção Social do Município, são de tipologias com dois
dormitórios, já considerada a ampliação sempre horizontal.
Figura 3

Modelo de projeto tipo de “moradia econômica” fornecido pelo Departamento de Habitação
d P f it

M

i i

ld A

i

t

t t

Figura 4

Modelo de projeto tipo de “moradia econômica” fornecido pelo Departamento de Habitação
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Há um elenco de mais de vinte projetos, para diversas configurações
de lote e possibilidades de ampliação, apresentados em linguagem tradicional,
plantas, cortes e elevações com dimensões e cotas. Não há indicações sobre
materiais ou componentes a serem utilizados nem indicações de procedimentos
relativos à execução das instalações.
As “plantas populares” podem ser utilizadas tanto para construção
nos loteamentos urbanizados patrocinados pela Prefeitura que visam atender
demanda cadastrada junto à Unidade de Habitação, como em qualquer terreno,
por qualquer pessoa, desde que atendidas as normas do programa e comprovada a
situação legal do lote junto à Prefeitura.

As normas do programa (anexo E) procuram zelar ao máximo pelo
cumprimento por parte do usuário dos parâmetros estabelecidos em projeto. São
vetadas alterações nos recuos e nas dimensões externas. Internamente poderá
haver modificações desde que com a anuência dos técnicos da Prefeitura.
Ampliações na área construída além do previsto na “planta popular” deverão ser
executadas com responsável técnico indicado pelo morador, que deverá elaborar e
aprovar projeto de ampliação.
Dentro das normas constam também, em linguagem escrita,
referências à construção como os tipos de fundação que podem ser adotados pelo
usuário (vigas baldrame sobre estacas ou sapata corrida), profundidade das valas a
serem escavadas, tipo de tijolo a ser usado no embasamento, alturas das cintas de
amarração e armação a ser utilizada, armação e dimensão máxima de distância
entre pilares e traço do concreto.
Essas informações são apresentadas por escrito, o que exige do
autoconstrutor, conhecimento apurado em construção civil.
É prevista nas normas do Programa a orientação técnica por técnicos
habilitados com poderes de fiscalização, podendo haver embargo, paralisação das
obras ou cancelamento da “planta popular” no caso de não cumprimento das
normas ou das orientações fornecidas.
Além disso, o interessado tem obrigação de comunicar à Prefeitura,
quando a construção estiver nas seguintes fases:
antes da concretagem das fundações;
antes do início da execução das alvenarias;
antes da colocação das lajes;
no término da construção;
quando surgir qualquer dúvida a respeito da “planta popular ou
da obra.
O programa “Moradia Econômica” da Prefeitura de Americana
está sendo aplicado em duas situações bastante distintas:
A primeira é aquela na qual o interessado já possui um lote,
sempre inserido na malha urbana da cidade.
O acompanhamento técnico ou assessoria na execução
dessas construções que estão espalhadas pela cidade é sempre precário ou
inexistente nas moradias em construção visitadas.

Mesmo quando solicitada, a presença do técnico/fiscal
muitas vezes acontece quando a construção se encontra em estágio
avançado e a quantidade de recursos empregados pelo usuário é
considerável a ponto de tornar-se inviável a adequação da construção ao
projeto original. Mesmo não aprovada, num primeiro momento pelos
técnicos, são comuns as anistias concedidas pela Prefeitura às construção
irregulares segundo os técnicos do Departamento de Habitação.
A outra situação é quando o programa é aplicado em
loteamentos urbanizados, promovidos pela Prefeitura para população
moradora de favelas, em áreas periféricas da cidade.
São loteamentos de 200 a 300 lotes, de desenho ortogonal e
implantado em etapas, conforme a origem das famílias, que pressionadas
pela remoção, erguem suas casas em regime de autoconstrução.
O elenco de projetos disponibilizados para construção pela
Prefeitura nos loteamentos urbanizados é menor, já que o lote é padrão, de
área igual a 150 m2 e de configuração de 7,5 metros de testada por 20
metros de profundidade.
Nessas áreas se verifica a concentração de esforços e maior
presença da equipe técnica assessora da prefeitura durante a construção
das unidades.
O fato de existirem várias construções sendo executadas ao
mesmo tempo poderia favorecer a colaboração de vizinhos solícitos e o
aparecimento de um mercado informal de mão-de-obra da construção, o
que a princípio poderia significar um produto final de melhor qualidade ou
um menor tempo de execução.
Porém, devido às dificuldades de mão-de-obra, à referência
anterior de moradia, na favela e em condição indigna, à pressão exercida
pela prefeitura para a rápida remoção e a pouca capacidade de
investimento da grande maioria da população favorecida pelo programa, o
produto padrão só pode ser precário e construído de forma descontínua,
como no caso abaixo (fig.5).

Figura 5

Jardim dos Lírios, Americana, SP

3 .1.2

Prefeitura Municipal de Piracicaba – Programa da Moradia Econômica –
PROMORE
Segundo

a

definição

da

Empresa

Municipal

de

Desenvolvimento de Piracicaba – EMDHAP, o Programa de Moradia
Econômica – PROMORE (anexo F), que está sendo operacionalizado desde
1989, tem como principais objetivos viabilizar a construção popular com
recursos próprios, evitar a proliferação de construções clandestinas e
apoiar outros programas habitacionais de financiamento geridos pela
empresa e consiste basicamente na prestação de assistência técnica a
famílias de baixa renda interessadas em construir sua casa própria.
A particularidade do PROMORE é o convênio entre a
Prefeitura Municipal de Piracicaba e o Sindicato dos Engenheiros do
Estado de São Paulo - SEESP, que tem a finalidade de viabilizar o
acompanhamento técnico das obras e elaborar projetos individualizados
para os usuários que procuram alternativas aos projetos padrão da
Empresa.
Segundo o artigo 229 da lei orgânica do Município de
Piracicaba a EMDHAP deve fornecer gratuitamente o projeto padrão,
acompanhado dos respectivos memoriais, quantitativos de materiais e
projeto das instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias.
Os projetos individualizados, elaborados por técnicos do
SEESP são cobrados, bem como o acompanhamento técnico durante a
obra e custos referentes à montagem dos processos para todos os
usuários, inclusive os que optaram pelos projetos padrão da EMDHAP13,
em três parcelas; na assinatura da planta, 30 e 60 dias depois da primeira.
Cabe a EMDHAP repassar ao SEESP aproximadamente 85%
do valor cobrado de cada beneficiado do programa.

Os preços cobrados dos beneficiados pelo programa são:
Plantas padrão: R$ 194,00
Plantas individualizadas: R$ 259,00
out 2000

13

O valor retido pela EMDHAP custeia as despesas com
desenhos (nos casos de projeto padrão do banco de projetos da Prefeitura),
cópias, ART e placa.
A parceria entre EMDHAP e SEESP, a princípio, poderia ser uma
maneira de viabilizar projetos com uma quantidade e qualidade maior de
informações necessárias à produção da moradia, disponibilizadas aos usuários,
além de garantir a assistência técnica efetiva de profissional habilitado na
construção, já que onera o beneficiado do Programa na remuneração dos serviços
de projeto.
Porém, os projetos elaborados, tanto pela Empresa (padrão), como
pelo

SEESP

(individualizados),

não

apresentam

nenhum

incremento

de

informações a mais do que os demais projetos semelhantes, ou seja, das “plantas
populares” ou “plantas econômicas” fornecidas pelas prefeituras que possuem
programas de apoio à construção com recursos próprios.
Figura 6

Exemplo de tipologia padrão do elenco de projetos elaborados por técnicos da
EMDHAP

A forma de apresentação dos desenhos é a mesma utilizada pela
Prefeitura como padrão para a aprovação de projetos de construção. Não são
fornecidos projetos complementares de instalações, não há a definição de materiais
ou sistema construtivo e nem tampouco estimativa de quantidades de materiais
utilizados, ou seja, não atendem ao Artigo 229 da Lei Orgânica do Município.
Pela própria maneira como o Programa e a parceria com o SEESP
são operacionalizados, ou seja, sem preocupação de incremento na qualidade do
serviço prestado, e cobrado, por ambos (Prefeitura e Sindicato), os técnicos do
SEESP alocados no escritório técnico da EMDHAP tem, na grande parte das vezes,
a sua atuação restrita às questões legais da operacionalização do Programa.
A preocupação com o fornecimento de projeto detalhado ou a
assessoria técnica efetiva na construção das moradias acaba, na prática, não se
concretizando conforme podemos constatar no exemplo de projeto de tipologia
padrão (fig. 06).

4
O

PROJETO

DO

PRODUTO

E

O

PROJETO

DE

PRODUÇÃO

NA

CONSTRUÇÃO DA MORADIA.

Na indústria da construção civil, tradicionalmente, as atividades
relacionadas à elaboração dos projetos terminam com a definição do produto do
edifício. O processo produtivo não é explicitado.
FARAH [1992] afirma que como tendência geral, os projetos, na
construção tradicional, indicam apenas a forma final do edifício – representação de
um produto acabado - ou as características técnicas de elementos da edificação,
como o projeto estrutural, de instalações, etc. Não há detalhes da execução, nem se
estabelecem prescrições relativas ao modo de executar e à sucessão das etapas de
trabalho. O projeto é, antes de tudo, um projeto de produto, que não se traduz em
especificações de procedimentos para execução.
As soluções para produção aparecem durante a obra, e por
conseqüência, a definição final das características que o produto deve ter.
Segundo CATTANI [1994], mesmo no desenho do produto, a
comunicação com os vários interlocutores que atuam na construção esbarra na falta
de um repertório comum, já que a codificação da representação do espaço
tridimensional requer o uso de símbolos que não são compreensíveis a todos
aqueles que trabalham na construção, com a agravante de que, em alguns
momentos, a correta interpretação da simbologia é indispensável para a execução
qualificada da tarefa.
Não é raro o caso de operários que, movidos pela inércia da
repetição, seguem fazendo uma tarefa sempre do mesmo modo, valendo-se da
“experiência” para a resolução de uma dúvida durante o processo de produção.

O projeto para produção na construção de edifícios segundo
Melhado [1994], tem sido utilizado pelas empresas construtoras como um
instrumento essencial dentro da evolução do setor da construção civil, que procura
a racionalização do processo produtivo como forma de se obter ganhos na
produtividade dos serviços e, obviamente, redução dos custos de produção. Este é
um fator importante para um setor em evolução, cada vez mais competitivo, e
decisivo para a sobrevivência das empresas. Esse instrumento também busca
melhorar desempenho do produto, uma vez que todo o processo de produção é
pensado antes, reduzindo as improvisações, o retrabalho e permitindo a utilização
de soluções mais adequadas para cada etapa de produção.
Melhado [1994], propõe a seguinte metodologia, em sua tese de
doutorado.
O processo de projeto (adaptado de SOUZA; MELHADO, 1998).
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Ainda segundo Melhado14, para alterar a atual relação projetoprodução, é imprescindível que haja um maior investimento em prazo e em custo
na elaboração de projeto. Os investimentos adicionais em custo e em prazo,
necessários para a definição de procedimentos em obra no processo de projeto,
gera economias significativas e acelera procedimentos durante as etapas
posteriores do ciclo do empreendimento.
A elaboração do projeto de produção na fase de anteprojeto de
arquitetura é a situação mais desejável pela possibilidade de compatibilização com
os demais projetos complementares.
Outra situação possível é a sua elaboração numa fase posterior à
elaboração dos demais projetos executivos, o que pode limitar o potencial de
racionalização da produção do edifício, ou mesmo suas partes, uma vez que
algumas alterações que visem a racionalização não possam ser realizadas.
Durante a produção em canteiro, são importantes os procedimentos
de execução e controle, que têm como função o incremento da produtividade no
canteiro de obras, porém, tais procedimentos devem servir também para a
retroalimentação das informações visando uma melhoria contínua do processo e
da qualidade do produto, a partir das informações que a obra fornece.
Levando em conta os resultados é dada a continuidade a outras
etapas de um mesmo serviço, na mesma obra ou em futuras obras da empresa.
É importante salientar que esse processo só é possível com a
apropriação do processo por todos trabalhadores envolvidos e sua efetiva
participação.
Para os trabalhadores de canteiro, responsáveis pela etapa
produtiva, o fácil acesso e entendimento das informações constantes nas
documentações de projeto explicitadas em desenhos e planilhas é fundamental.15
As convenções tradicionais do “desenho técnico de arquitetura e
engenharia” não são, para isso, a maneira mais apropriada de transferência de
informações.

Anais do CONGRESSO LATINO AMERICANO – TECNOLOGIA E GESTÃO NA
PRODUÇÃO DE EDIFÍCIOS – SOLUÇÕES PARA O TERCEIRO MILÊNIO [1998]
15 Este item é de grande importância para a autoconstrução, pois como já foi dito, ela
conta, na maioria das suas tarefas, com o emprego da mão-de-obra sem especialização
na construção e, portanto não familiarizada com a linguagem do projeto tradicional.

14

Alguns projetistas têm desenvolvido uma liguagem própria de
desenho, como por exemplo a introdução da cor no desenho, ícones próprios de
representação e elevações das paredes com informações sobre execução das
alvenarias e principalmente, das instalações elétricas e hidráulicas.
A utilização do projeto para produção incorporando diretrizes para
procedimentos em canteiro, ainda é incipiente na indústria da construção que,
embora conservadora, deverá aprender a realizar e utilizar essa ferramenta como
um importante instrumento de racionalização.

4. 1
Os autoconstrutores, os mutirantes e o projeto com a participação do
usuário/construtor: a experiência da USINA centro de trabalhos para o ambiente
habitado
Há dentre as formas de gestão da produção da moradia pelo
usuário, fruto da atuação e do fortalecimento dos movimentos sociais organizados
no início dos anos 80 em São Paulo, formas de produção coletiva da habitação,
como os muitrões organizados de construção financiados pelo poder público,
autogeridos ou não, ou a autoconstrução de iniciativa coletiva, organizada por
associações e concentrada em uma mesma área com a gestão da compra
cooperativada de materiais e assessoria técnica intensiva à construção.
Segundo GOHN, 1991; as cooperativas populares para a construção
de moradias geraram uma nova categoria de organização popular: as associações
de construção. Trata-se de uma categoria onde o principal elemento constitutivo
são os sócios moradores que adquiriram o direito de morar na casa produzida
coletivamente. O modo de produção não é novo, porém se trata de uma nova
modalidade de direito e nova personalidade jurídica.
A associação é criada com um fim bem determinado: solucionar o
problema habitacional através da ação comunitária.
Esses

empreendimentos

têm

como

característica

comum

à

autoconstrução de iniciativa individual, o emprego da mão-de-obra não
especializada16 em grande parte das tarefas da construção.
Assim como na autoconstrução de iniciativa individual, existe
nessas formas coletivas de produção da moradia a participação do usuário em
todas as etapas de produção, o que confere ao projeto, produção e produto,
atributos de forte identidade cultural e de legitimidade quanto à
apropriação do processo de construção e do produto pelo usuário.
Porém; pela parceria com o poder público que financia
mediante prestação de contas da associação, pela organização necessária

De forma geral, a mão-de-obra não especializada também pode ser contratada. A
remuneração no auto-empreendimento não está vinculada necessariamente à uma maior
especialização na construção civil, mas também na execução de tarefas que demandam

16

para a viabilização do empreendimento, pela administração dos recursos e
aquisição de forma coletiva dos materiais de construção e, assessoria
técnica na construção; há um maior controle no processo produtivo como
um todo, e conseqüentemente uma considerável economia; o que não
ocorre

na

autoconstrução

por

iniciativa

individual,

marcada

pela

descontinuidade e improvisação.
Desde 1990, a elaboração de projetos e a assessoria técnica à
autoconstrução ou a construção por ajuda-mútua para a demanda organizada de
luta por moradia, são atividades desenvolvidas pela USINA centro de trabalhos para
o ambiente habitado, organização não governamental e multidisciplinar, que possui
como principal característica de sua atuação, a busca da redução do
distanciamento entre a concepção, construção e uso da moradia, motivando os
usuários à participação em todas as etapas de produção e não só na atividade
produtiva, como ilustra a figura abaixo.
Figura 7

Discussão de projeto com Movimento sem Terra, Paraná, 1999

Em 1989, o autor deste trabalho e dois arquitetos que hoje fazem
parte do quadro técnico da USINA, foram procurados por uma demanda
proveniente de uma favela do Jardim Piratininga, em Osasco, São Paulo, que havia
negociado junto à Prefeitura a compra de uma gleba para a construção de 520
unidades habitacionais no mesmo bairro.

maior esforço físico. Por outro lado, nos mutirões, há uma parcela do financiamento para

Essa demanda, constituída em uma Associação chamada “Terra é
Nossa”, contratou nossos serviços para a realização do projeto de urbanização e
arquitetura, que desde o princípio tivesse os atributos do projeto participativo e da
racionalização da construção, que contaria com a contrapartida da mão-de-obra
dos futuros moradores.

Figura 8

Início da construção, Associação Terra é Nossa, 1990, Osasco, SP.

Foi constatado, desde esta experiência de assessoria ao projeto
e

construção

à

Associação

“Terra

é

Nossa”,

que

é

comum

nos

empreendimentos que contemplam a participação do usuário no processo
de produção a participação feminina intensiva, tanto nas tarefas de
administração, apoio e gestão, como na parte produtiva da construção nos
canteiros de obra, contribuindo para uma dinâmica de produção ainda
mais democrática, uma vez que dessa forma, aumentam as possibilidades
de um rompimento com a hierarquia tradicional do canteiro, trazendo, em
alguns casos, um aumento de produtividade e da qualidade na execução
de tarefas.
No que se refere ao projeto das unidades, as conversas com a
associação durante a elaboração do projeto, tiveram a intenção de chegar a um
produto

que

correspondesse

à

disponibilidade

de

recursos

financeiros,

contratação de mão-de-obra que é empregada nas atividades de maior especialização.

necessidades de uso e ocupação do espaço e, por outro lado, facilitasse a
construção pelos futuros moradores.
Quanto ao projeto de arquitetura, o resultado foi o projeto de 4
tipologias de unidades habitacionais de aproximadamente 42 m2 e 1 dormitório,
todas com previsão de alternativas de ampliação horizontal e vertical para até 3
dormitórios. As diferenças entre elas são de divisão dos espaços internos, recuos e
configuração diferenciada de lotes, opção do projeto de urbanização, também
discutido com a Associação, e que visava uma maior diversidade no traçado
urbanístico.
Figura 9

Planta da tipologia nº1 que contemplava as necessidades da maioria das famílias da Associação, e
utilizada como padrão
para a elaboração
Projeto para Produção
da Autoconstrução.
Quanto
à opçãodotecnológica
para construção,
optou-se então

por um

sistema construtivo tradicional (pela identidade cultural, disponibilidade de
materiais no mercado das pequenas lojas de material de construção do bairro
inclusive para a construção posterior da futura ampliação), mas que pudesse
contribuir também com alguma racionalização do processo produtivo.
A

alvenaria

estrutural

de

blocos

de

concreto,

além

das

características apontadas acima, poderia reduzir procedimentos de obra, como a
execução de formas a armação para pilares e vigas (tarefas que requerem maiores
conhecimentos de construção) e facilitaria o acompanhamento da execução em
canteiro no que se refere à fiscalização da correta utilização dos materiais e

qualidade de execução, como alinhamento, prumo e nível, devida à uniformidade
dos componentes pré-fabricados de cimento.
A construção utilizando o sistema construtivo tradicional de
estrutura de pilares e vigas de concreto, sem acompanhamento técnico adequado e
intensivo, poderia trazer problemas como uso de traço inadequado do concreto,
falta de recobrimento das armaduras e o aparecimento de todas patologias
características da estrutura de concreto armado.
Decidido o sistema construtivo a ser adotado, passou-se então para a
fase de detalhamento de projeto. A intenção era prover os autoconstrutores com o
maior número de detalhes típicos da construção que poderiam até indicar alguns
procedimentos em obra, como por exemplo, a modulação da alvenaria desenhada
em planta para a marcação, execução da primeira e segunda fiada, desenho para a
colocação das lajes com disposição correta das vigotas, dos componentes cerâmicos
e a compatibilização com as instalações da futura ampliação.
Outro fato importante foi, além da produção de uma planilha de
quantidades de materiais e insumos a serem utilizados em cada unidade, a
apresentação de uma relação com as quantidades de materiais utilizados em
algumas etapas de obra, como fundações, instalações e lajes, na mesma prancha de
desenho. Essa prática contribuiu para a organização do canteiro e para o
acompanhamento e controle do material utilizado.

Figura 10

Essa conduta ou “metodologia” na elaboração de projetos, mesmo
ainda carente de maior organização e sistematização das informações, foi mantida
e incrementada em outros empreendimentos, pela observação da prática do
canteiro de obras e pela apropriação da documentação técnica de projeto por parte
do usuário/construtor, que sempre indicava a maneira mais apropriada para a
transferência das informações através do desenho, códigos ou símbolos.
Além das informações citadas, alguns procedimentos de projeto e de
transferência de informações também foram incorporados durante a execução das
obras e elaboração dos projetos e passaram a fazer parte dessa conduta, como:.
A diminuição do formato das pranchas de desenho tradicionais a
Planta
de instalações
com quantidades
de materiais
utilizados
fim de
facilitar osanitárias
porte edeaesgoto
consulta
no canteiro
bem como
possibilitar

a elaboração

de cadernos com o projeto completo do edifício para que cada pessoa tivesse o
conhecimento de seu papel no processo como um todo;
A representação das etapas de construção nas plantas (primeira,
segunda fiada, contra-vergas, vergas e respaldo) com modulação da alvenaria,
apresentação das intercorrências com projetos complementares e somente as cotas
de projeto necessárias a cada etapa de construção;
A apresentação dos detalhes construtivos e quantitativos de
materiais empregados junto com o desenho de cada etapa respectiva (fig.11);
A substituição dos “cortes” no projeto utilizado em canteiro e
“pesrspectivas isométricas” no projeto de hidráulica, pelas elevações das
alvenarias inclusive nos projetos de hidráulica e elétrica, com a localização dos
pontos das instalações e a função de cada um deles (fig.10).

Figura 11

Associação Terra é Nossa, fevereiro de 2001

Com o crescente aumento da demanda por moradia e o alto custo da
terra no município de São Paulo, os empreendimentos financiados pelo poder
público construídos por ajuda-mútua passaram a verticalização. A construção de
prédios de até cinco andares, exigiu por parte dos projetistas e equipes de
assessoria à construção uma maior preocupação com os sistemas construtivos a
serem

adotados

e

uma

maior

racionalização

devido

ao

aumento

dos

procedimentos em obra. A organização do canteiro, transporte vertical de insumos
e componentes e segurança, por exemplo, passaram a ser determinantes para a
viabilidade dos empreendimentos.
A primeira experiência da USINA com a construção de prédios em
ajuda-mútua no município de Diadema (fig.13), São Paulo, começou com a
reformulação do projeto de estrutura e adequação do projeto de arquitetura para a
alvenaria estrutural não armada.
Tais modificações foram conseqüência das vantagens observadas no
uso da alvenaria estrutural nos empreendimentos anteriores e aplicadas com a
intenção de racionalizar ainda mais o processo de produção.

Figura 12

Prédios de 4 andares construídos por ajuda mútua. Vila Cazuza, Diadema, SP

O que se entende hoje por “projeto de produção” segundo Barros &
Sabbattini, 1996, deriva da preocupação com o desenvolvimento do projeto para a
implantação de tecnologias construtivas racionalizadas na produção de edifícios,
resultante das necessidades do mercado da construção cada vez mais competitivo.
No caso dos empreendimentos autoconstruídos ou dos mutirões, a
incipiente racionalização do processo de projeto e construção e a contrapartida do
usuário com a mão-de-obra não visam o lucro, mas a possibilidade do acesso à
moradia digna, adequada às necessidades de cada família e a inclusão na
sociedade de parte da população alijada, por pressão econômica, do mercado
formal da habitação.
O ConjuntoHabitacional União da Juta em São Mateus, SP, (fig.14) é
um exemplo de empreendimento com essas características

Figura 13

Conjunto Habitaconal União da Juta, São Mateus, São Paulo, SP

O que se pretende, portanto, é aplicar os conhecimentos adquiridos
no acompanhamento e assessoria técnica às iniciativas de construção, que contam
basicamente com o emprego da mão-de-obra não especializada, organizar e
sistematizar essas informações incorporando elementos de projetos para produção,
adotados por empresas construtoras, considerando principalmente; os poucos

recursos disponíveis, assessoria técnica extensiva e mão de obra com pouca ou
nenhuma qualificação, para a elaboração de um instrumento que colabore na
implementação de políticas públicas de autoconstrução.
O relacionamento formal entre usuário e poder público, é
fundamental para que com essa parceria, seja garantida a correta utilização dessa
ferramenta e a qualidade do produto.

5

O PROJETO PARA PRODUÇÃO NA AUTOCONSTRUÇÃO DA MORADIA
Os ganhos que o projeto de produção podem propiciar a um
empreendimento

comercial

também

são

importantes

e

necessários

na

autoconstrução como alternativa à produção da moradia, porém há nesse modo de
produção características próprias da luta pela subsistência e pela construção do
abrigo, de forma individual, anônima e urgente.
O processo do auto-empreendimento e da autoconstrução da
moradia se diferencia da forma tradicional de produção da habitação
principalmente pela atuação do usuário em todas as etapas de produção.
Os moradores/produtores se apropriam de todo o trabalho adicionado à
matéria prima, controlando e administrando o processo de produção de
sua casa, decidindo o caráter da mobilização da mão-de-obra que mais lhe
convém (trabalho totalmente gratuito, parte do trabalho remunerado ou
totalmente remunerado), o ritmo da obra, as etapas de construção, os
locais de compra dos materiais etc.
A princípio tais características do auto-empreendimento poderiam
apontar para um processo de produção que visa o incremento da qualidade do
produto

e

da

produtividade,

pela

presença

e

atuação

intensiva

do

empreendedor/morador; porém a urgência, a escassez de recursos, a ausência de
assessoria técnica na produção, o emprego de mão-de-obra não especializada e a
construção progressiva ou em etapas são os grandes obstáculos e impedimentos
que o autoconstrutor encontra para a produção de uma moradia que atenda, pelo
menos em um primeiro momento, condições mínimas de habitabilidade.
A

pressão

econômica,

principal

responsável

pela

opção

à

autoconstrução da moradia, é a responsável pela urgência da construção e também

a principal condicionante em todas as decisões tomadas pelo usuário em todo o
processo de produção.
Porém, adicionando à pressão econômica a ausência de assessoria
técnica intensiva e a utilização de uma mão-de-obra sem especialização na
construção, temos paradoxalmente como resultado, moradias caras, pelo emprego
incorreto de componentes, insumos e recursos humanos; e precárias em termos de
habitabilidade.
Tradicionalmente, nas relações de trabalho na construção civil, é
dada ao técnico a função da interpretação do projeto (que não informa como
executar, mas apenas mostra em detalhe o produto), para que os operários
executem a construção. Essa tradição colabora para que a distância entre o saber e o
fazer se torne cada vez maior e demande cada vez mais a presença intensiva do
técnico no canteiro de obras, que como já foi dito anteriormente, é uma das
principais dificuldades das administrações municipais na implementação de
políticas públicas de autoconstrução.
O projeto para produção da autoconstrução procura principalmente
fornecer informações e orientar procedimentos, que colaborem no planejamento e
controle

de

recursos

disponibilizados

para

a

avaliação

do

nível

de

comprometimento do precário orçamento doméstico e, reduzir ao máximo as
possibilidades de desperdício e improvisação em canteiro pela falta de informação,
fazendo com que a presença do técnico assessor na obra, sempre necessária, possa
ocorrer de maneira extensiva e se restringir a momentos importantes no processo
de construção.
A linguagem de desenho utilizada é a convencional do desenho de
engenharia e arquitetura, porém as informações necessárias à construção são
apresentadas de maneira linear para que o autoconstrutor possa planejar a
construção, de uma determinada edificação, em etapas (característica recorrente à
autoconstrução) e assim definir a quantidade de recursos, materiais e humanos
necessários em cada uma delas.
Os manuais de orientação ou cartilhas elaborados e disponibilizados
pelo poder público, instituições de pesquisa, de fomento ou pela indústria de
material e insumos para construção que procuram ensinar ao autoconstrutor como

“bem construir” ou orientar a mão-de-obra não especializada na construção de
qualquer edificação, são um complemento ao trabalho aqui apresentado.

5.1

A apresentação do Projeto para Produção
O Projeto para Produção ou, o conjunto da documentação técnica, parte
desse trabalho, a ser disponibilizada ao usuário para o planejamento e construção
da moradia, está dividido em módulos:

ARQUITETURA
Apresentação do projeto de unidade habitacional em plantas, cortes,
elevações e perspectiva e recomendações, para aplicação e implantação,
referentes à insolação e a topografia.
Essas informações se destinam à escolha, pelos técnicos responsáveis
pela implementação do programa, da tipologia e condições de implantação
a serem sequidas pelo usuário de acordo com os aspectos físicos da área
onde é localizado o terreno.

ATIVIDADES / SERVIÇOS
Indicação da atividade e/ou etapa da obra - indicadas inclusive por
cores (locação, fundações, instalações, etc.), dos serviços (esgoto, hidráulica,
primeira fiada, elevação, empenas, etc.) a serem executados dentro de cada
etapa contendo:
-

Descrição das quantidades de ferramentas, materiais,
seqüência dos serviços e observações pertinentes;

-

Desenhos com detalhamento de execução e de preparação
dos componentes que serão utilizados em cada fase;

-

Desenhos genéricos de cada fase com locação, aplicação dos
componentes e dimensionamentos.

QUANTIDADES
Tabela com descrição das ferramentas, equipamentos, materiais
básicos, de instalações e a totalização das quantidades utilizadas na obra.

5.1.1

Descrição das pranchas do Projeto para Produção.
SERVIÇO
ÍTEM
DESCRIÇÃO FERRAMENTAL
DESCRIÇÃO MATERIAL
SEQUÊNCIA DAS TAREFAS
OBSERVAÇÕES

SERVIÇO
Nº DA FOLHA
CÔR DA ATIVIDADE
DESENHO DO SERVIÇO
DETALHES CONSTRUTIVOS

5.1.2

Índice das pranchas do Projeto para Produção
Arquitetura/apresentação

fls. 1,2 e 3

Locação

fl. 4

Fundações

fls. 5 e 6

Instalações/esgoto

fl. 7

Alvenaria/primeira fiada/contrapiso

fl. 8

Alvenaria/elevação das paredes

fls. 9 e 10

Laje/planta

fl. 11

Instalações/elétrica/condução

fls. 12 e 13

Instalações/elétrica/entrada e fiação

fl. 14

Empenas/planta e elevações

fl. 15

Instalações/hidráulica/distribuição/elevações

fl. 16

Instalações/hidráulica/distribuição/laje

fl. 17

Cobertura/madeiramento

fl. 18

Acabamentos/revestimentos

fl. 19

Quantidades

fl. 20

6
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Baseadas na satisfação do usuário com o produto e no reduzido
investimento público para a construção da moradia, devido à contrapartida do
usuário no processo de produção, surgem cada vez mais iniciativas de apoio à
autoconstrução ou à produção coletiva da habitação por ajuda-mútua.
As iniciativas de apoio das prefeituras municipais, como os
exemplos apresentados nesse trabalho, e as do Governo Federal através da Caixa
Econômica, como a carta de crédito individual para o financiamento da aquisição
de materiais de construção, são exemplos de que hoje a produção da habitação
pelo usuário é uma forma incorporada não só pela população de baixa renda para
aquisição da moradia, mas também pelo poder público, que busca maneiras mais
eficientes e econômicas para a redução do número de famílias que moram e vivem
em condições precárias.
Com exceção dos empreendimentos por autogestão da produção da
moradia que prevêem a contratação pelos próprios usuários de assessoria técnica
para execução do projeto e construção, as iniciativas de apoio ao autoconstrutor ou
mutirante não estão acompanhadas de melhorias importantes na transferência de
informações ao usuário para produção da habitação.
O projeto que está presente tradicionalmente no canteiro de obras
(seja a planta disponibilizada pelo poder público nos programas de apoio ao
autoconstrutor ou o projeto executivo de arquitetura, estruturas ou instalações),
não explica como executar um edifício. A presença do técnico para sua
interpretação é sempre necessária e o projeto não colabora no planejamento da
obra e no emprego dos recursos, aumentando as possibilidades de problemas
originados de falhas de comunicação, como desperdício de materiais (ou seu
emprego inadequado), de tempo, energia etc.
As cartilhas existentes, que orientam os procedimentos corretos para
construção são importantes e necessárias (apesar de genéricas), porém nem sempre
são disponibilizadas ao usuário final.

Elas informam sobre a maneira de se construir com correção
qualquer edificação, mas a possibilidade de planejamento no emprego dos
recursos, tanto materiais como humanos, só é possível quando se têm detalhados
os procedimentos para construção de uma determinada edificação em cada uma
das suas etapas.
Nesse contexto o pequeno comércio de materiais de construção da
periferia assume um papel importante como a principal, e às vezes única fonte de
informações do autoconstrutor a respeito dos procedimentos e materiais utilizados
na construção. Esse pequeno comércio se torna responsável, pela opção dos
materiais e componentes utilizados (fruto da disponibilidade e preço), financia a
aquisição, opina sobre o projeto da casa e agencia a mão-de-obra de construção;
porém não contribui, obviamente, para a racionalização dos serviços e dos recursos
empregados.
Se o projeto para produção na construção de edifícios tem sido um
instrumento essencial da construção civil para o ganho de produtividade dos
serviços e redução de custos, ele é ainda mais necessário para o autoconstrutor, que
trabalha na construção de sua própria moradia no limite da precisão e da
subsistência.
Portanto, um projeto que explique os procedimentos e auxilie no
planejamento dos recursos empregados na construção é um instrumento
importante como parte de uma política pública de apoio ao auto-empreendedor da
moradia.
Também podem, e devem, haver outras formas de assessoria, como
viabilizar a presença de técnico assessor em momentos da construção, cursos de
formação e capacitação de mão-de-obra, empréstimo de ferramental para
construção, financiamento para aquisição de materiais e contratação de mão-deobra especializada etc.
Enfim, o Projeto para Produção, fruto desse trabalho, procura
também contribuir para outras formas de produção da moradia, seja ela produzida
e construída por pessoas sem especialização na construção civil ou pela forma
tradicional de construção.
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