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RESUMO
Este trabalho consiste em uma Avaliação Pós-Ocupação (APO) no mutirão
autogerido Paulo Freire feita a partir da leitura de Roméro e Ornstein (2003). O
mutirão contou com assessoria técnica da Usina CTAH (Centro de Trabalhos para o
Ambiente Habitado) e a APO foi realizada por meio da aplicação de um questionário
aos moradores do conjunto com o objetivo de determinar o nível de satisfação dos
mesmos em relação às suas moradias. O mesmo questionário foi aplicado no
Conjunto Inácio Monteiro, promovido pela Companhia de Habitação Popular de São
Paulo (COHAB-SP), de modo a fazer uma análise comparativa entre os dois
edifícios de Habitação de Interesse Social (HIS), sempre priorizando a ótica do
morador. Além disso, foi feita uma análise técnica segundo Ferreira (2012) que
aborda as principais questões que permeiam a qualidade da habitação, analisando
as várias escalas de qualidade da produção habitacional, desde a sua inserção
urbana e implantação até a unidade habitacional em si. Para complementar a APO
e a análise técnica, foi usado também o indicador Felicidade Interna Bruta (FIB), que
tem como objetivo fazer uma leitura holística e subjetiva da realidade, aqui aplicada
no contexto brasileiro e de modo experimental. Tem-se como objetivos neste
trabalho discutir a qualidade da produção habitacional de interesse social, atestar o
nível de satisfação das pessoas que participaram do processo do mutirão,
estabelecer um comparativo entre o conjuntos Paulo Freire e Inácio Monteiro de
modo a atestar que a Norma de Desempenho por si só não é capaz de diagnosticar,
de fato, a qualidade de um edifício habitacional, uma vez que esta contém aspectos
empíricos que envolvem a questão da moradia as quais a Norma não é capaz de se
aprofundar.

Palavras Chaves: Avaliação Pós-Ocupação; Habitação de Interesse Social;
Mutirão; Autogestão; Felicidade Interna Bruta.
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ABSTRACT
Post-Occupancy Evaluation in self-managed collective construction: a case
study of Housing Complex Paulo Freire.
This essay consists of a Post-Occupation Evaluation (POE) of the self-managed
housing estate (mutirão) Paulo Freire, based on the work of Roméro and Ornstein
(2003). After a technical analysis by Usina CTAH (Centro de Trabalhos para o
Ambiente Habitado – Center for Inhabited Environments), a POE was carried out by
means of a survey with the inhabitants of the housing estate, aiming at determining
their level of satisfaction regarding their housing. The same survey has been carried
out with the inhabitants of Conjunto Inácio Monteiro, supported by COHAB-SP
(Companhia de Habitação Popular de São Paulo – São Paulo Popular Housing
Organization), for a comparative assessment between the two HIS (Habitação de
Interesse Social – Social Housing Initiative) programs, always focusing the
inhabitants’ point of view. In addition, a technical analysis was conducted using as
reference Ferreira (2012), who approaches the main concerns regarding housing
quality, assessing the several housing construction quality scales from its urban
integration and implementation to the housing unit itself. To supplement the POE and
the technical analysis, we applied the Gross National Happiness (GNH) – an index
that aims at portraying a holistic and subjective interpretation of reality – to the
Brazilian context in an experimental fashion. The main goals are: to debate the
quality of the social housing construction, to attest to the level of satisfaction of the
participants of the mutirão process, and to compare both Paulo Freire and Inácio
Monteiro initiatives, in order to determine that the Performance Standard is not
enough to diagnose the quality of a housing construction, since it applies empirical
aspects that involve housing matters to which the Standard does not address.

Keywords: Post-Occupation Evaluation; Social Housing; Mutirão; Selfmanagement; Gross National Happiness.
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1 INTRODUÇÃO

As cidades são os locais de vida da maioria dos brasileiros. A taxa de
urbanização do país passou de 30% em 1940, a mais de 80% em 2010 (IBGE,1940,
2010), taxa esta muito próxima à de países desenvolvidos com formação urbana
muito mais antiga (FERREIRA, 2012).
Inúmeros desafios surgem do cenário de crescimento desenfreado da taxa de
urbanização no Brasil, sendo um deles a falta de moradia de qualidade para a
população, o que se configurou em um grande déficit habitacional. Como parâmetro,
em 2012 o déficit habitacional somente na Região Metropolitana de São Paulo era
de mais de 580 mil unidades (FJP, 2012). Soma-se a isso a precarização e
inadequação das moradias existentes e toda a convulsão social decorrente destes
fenômenos.
Além disso, ao observar a cidade de São Paulo em 2015 nota-se que a
configuração da paisagem abriga diversos modos de morar, escancarando desde
condições econômicas muito privilegiadas até as mais miseráveis. Por um lado, o
privilégio incorporado pelas estruturas urbanas formais; por outro, a pobreza
manifesta nas ocupações informais (NASCIMENTO; BRAGA, 2009).
Um agravante da situação é que a ação do mercado imobiliário privado no
Brasil sempre se voltou principalmente para as camadas de mais alta renda. As
políticas públicas de moradia também não eram pensadas para atender
efetivamente aos mais pobres - faixa esta que concentra a maior parte da carência
por unidades habitacionais - mas sim às classes média e média baixa, que sem
oferta de moradias pelo mercado, direcionaram para si os financiamentos públicos
destinados à moradia social (FERREIRA, 2012, p.23).
Este fenômeno de crescimento urbano desenfreado, mesmo que motivado
por ciclo econômico virtuoso, gerou paradoxalmente a queda da qualidade de vida
da população, uma vez que ocorreu dentro de uma lógica urbanisticamente nociva .
Segundo Ferreira (2012).
(…) a valorização da terra nas áreas com infraestrutura, decorrente do
crescimento econômico e das atividades da construção, com a retenção de
lotes e a consequente dificuldade de acesso, alimenta o círculo vicioso que
dificulta a moradia para os mais pobres: sobram para eles a solução dos
cortiços, favelas ou loteamentos informais cada vez mais distantes, até que
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só lhes reste como opção a ocupação de áreas protegidas ambientalmente
(p.20).

Tendo em vista o grande déficit habitacional do município de São Paulo e o
esvaziamento das funções do Estado perante essa condição, existe uma tentativa
de combate a este cenário por meio de mutirões autogeridos, oferecendo produção
de moradias de qualidade pela junção da técnica, disponibilizada por organizações
associadas a profissionais multidisciplinares, ao trabalho de finais de semana da
força construtiva em si, representada pelos próprios moradores.
Uma das organizações que prestam assessoria técnica para mutirões
autogeridos é a Usina CTAH (Centro de Trabalho do Ambiente Habitado), que foi
fundada em junho de 1990 por profissionais de diversos campos de atuação como
uma assessoria técnica a movimentos sociais e tem atuado com o intuito de articular
processos que envolvam a capacidade de planejar, projetar e construir pelos
próprios trabalhadores, mobilizando fundos públicos em um contexto de luta pela
reforma urbana e agrária (USINA CTAH, 2015).
A equipe da Usina tem intenção de superar a produção autoral e estritamente
comercial da arquitetura e do urbanismo buscando, para tanto, integrar processos
que possivelmente subvertam a lógica do capital por meio de experiências sociais,
espaciais, técnicas e estéticas contra-hegemônicas (USINA CTAH, 2015).
É acreditando neste trabalho que se escolheu um conjunto cuja assessoria
técnica foi efetuada pela equipe da Usina CTAH em diferentes etapas do processo
do mutirão, que compreendeu desde a discussão e elaboração dos projetos
arquitetônicos, até a gestão da obra e discussão sobre a gestão no pós-ocupação.
O edifício escolhido para a coleta de dados foi o Conjunto Paulo Freire,
localizado em Cidade Tiradentes, distrito da Zona Leste de São Paulo. O agente
organizador foi a Associação Paulo Freire, filiada ao ST Leste 1 (Movimento Sem
Terra Leste 1), por sua vez vinculada à UMM (União dos Movimentos de Moradia). O
agente financiador foi a Prefeitura Municipal de São Paulo por meio do Programa de
Mutirões Autogeridos da COHAB-SP.
A partir de uma discussão de qualidade da produção habitacional voltada à
população de baixa renda surgiu a necessidade de fazer uma APO (Avaliação PósOcupação) no conjunto, desenvolvendo uma pesquisa teórico-prática, com a
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aplicação dos conceitos e dos procedimentos metodológicos de Avaliação PósOcupação, com o objetivo de aferir a satisfação dos usuários em relação aos
aspectos priorizados (ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003).
Além disso, verificou-se, de acordo com os parâmetros propostos por Ferreira
(2012), as diferentes escalas de implantação de um edifício habitacional a fim de
analisar a qualidade da sua inserção urbana, implantação e das unidades
habitacionais em si, permeando não somente a questão do edifício fisicamente, mas
também aspectos considerados essenciais ao se legitimar uma ocupação com
qualidade.
Optou-se por não utilizar a Norma de Desempenho (NBR 15575-4-2013)
nesta análise justamente pela incapacidade de mensurar os quesitos empíricos que
se relacionam com a questão da moradia, tendo em vista que esta costuma priorizar
o edifício sob o enfoque dos seus aspectos físicos apenas, sem excluí-lo ou invalidálo, mas considerando que este aspecto, isoladamente, não é suficiente para avaliar
a questão da qualidade habitacional.
Dessa forma, procurou-se um modo de mensurar a satisfação dos moradores
e usuários que participaram do processo, direcionando o olhar ao morador e à
apropriação do mesmo pela sua moradia, envolvendo não apenas no edifício em si.
Isso por acreditar que a qualidade da Habitação de Interesse Social não se
evidencia apenas por meio da produção quantitativa desenfreada completamente
atrelada ao processo de construção.
A fim de manter um comparativo com o mutirão autogerido, aqui representado
pelo Conjunto Paulo Freire e outro modo de produção de HIS, foi selecionado um
conjunto promovido pela COHAB-SP, que se localiza em terreno contíguo ao do
mutirão analisado e, portanto, possui as mesmas condições de inserção urbana. Tal
fato possibilita a análise comparativa entre as diferentes implantações de projeto, a
apropriação do morador em relação à sua moradia, as questões das unidades
habitacionais, enfim, dois conjuntos distintos em relação às suas histórias e
processos de construção, porém que têm o mesmo contexto urbano.
É preciso salientar que o objeto de estudo deste trabalho é o Conjunto Paulo
Freire, ou seja, todas as análises serão direcionadas a ele, estabelecendo apenas
um comparativo com o Conjunto Inácio Monteiro da COHAB-SP.
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Por fim, para adquirir um olhar holístico e subjetivo desta realidade, foi
aplicado também o FIB, um indicador nomeado de Felicidade Interna Bruta, que tem
por objetivo mensurar o desenvolvimento de uma nação, país ou comunidade e, a
partir dessa medida, alavancar este desenvolvimento.
O FIB consiste em um indicador sistêmico desenvolvido no Butão do Sul e é
gerado de modo a demonstrar cientificamente a felicidade e o bem-estar de uma
população de forma mais profunda do que medidas apenas monetárias (LOUETTI;
HOUSE; KARANA, 2007).
Ele foi utilizado neste trabalho como um instrumento complementar à APO e
foram selecionadas pelo menos duas questões de cada um de seus nove
indicadores para obter uma visão mais subjetiva do que ele analisa como qualidade
de vida, possibilitando uma visão mais ampla sobre o contexto social no qual os
moradores estão inseridos.
O trabalho se organiza em cinco partes. A primeira é focada na questão dos
mutirões em si, abrangendo as principais definições, seu histórico, sua forma de
apropriação dos moradores, estabelecendo uma breve contextualização sobre os
mutirões autogeridos, os conceitos preliminares, sua origem no Uruguai e aplicação
no Brasil. Na parte seguinte é abordado o Conjunto Paulo Freire, contextualizando
seu histórico e percurso, características principais, análise do entorno, o trabalho da
Usina CTAH no processo e uma abordagem técnica na análise de seu projeto e
construção. Após a contextualização do estudo de caso, é exposto o método
utilizado e a pesquisa de campo que foi efetuada. Há uma análise dos resultados,
expondo o perfil dos moradores entrevistados, a relação com suas moradias
anteriores e a satisfação dos mesmos perante as suas moradias atuais, sendo este
o objetivo do trabalho em si. A parte seguinte discorre sobre o FIB, sua origem,
justificativa de escolha dentre outros indicadores disponíveis e abrangência crítica
dos seus parâmetros. Por fim, serão estabelecidas conclusões a partir de todas as
análises efetuadas ao longo da dissertação.

!23

2 OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo geral atestar, por meio da APO, o nível de
satisfação dos moradores que participaram do processo do mutirão autogerido, aqui
representado pelo Conjunto Paulo Freire, em relação às suas moradias, além de
estabelecer um comparativo entre o mutirão autogerido e outros meios de produção
habitacional de interesse social, neste trabalho representado pelo Conjunto Inácio
Monteiro, uma HIS promovida pela COHAB-SP.
Além disso, pretende-se discutir a qualidade da produção da Habitação de
Interesse Social em São Paulo, que historicamente é negligenciada pela opção de
prezar pela quantidade de unidades em detrimento da sua qualidade, legitimando
uma ocupação muitas vezes sem uma boa inserção urbana, sem uma boa
implantação e com graves problemas nas unidades habitacionais em si.
Abordar, a partir do FIB, uma visão holística e mais ampla sobre o contexto
social, ambiental e político no qual os moradores estão inseridos, fazendo uma
leitura subjetiva sobre os diversos domínios que o FIB considera como uma boa
qualidade de vida.
Como objetivos secundários serão identificadas as deficiências e
potencialidades do processo do mutirão autogerido, discutindo a apropriação dos
usuários no processo como um todo e a arquitetura do edifício em si, visando servir
como parâmetro para futuras assessorias, de modo a mostrar o que pode ser
melhorado e o que pode ser mantido nos próximos projetos.
Objetiva-se também promover a reflexão do moradores dos conjuntos
estudados sobre a sua condição de moradia e sobre o contexto social no qual estão
inseridos, gerando discussões ao se aplicar os questionários e depois na leitura do
trabalho.
Por fim, busca-se demonstrar e legitimar o papel dos mutirões autogeridos
como possibilidade de combate ao déficit habitacional no Brasil.
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3 OS MUTIRÕES - BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
3.1 Conceitos preliminares
Entende-se por “mutirão” ou “sistema de ajuda mútua” uma alternativa
habitacional baseada no esforço coletivo e organizado da comunidade, os chamados
mutirantes, para a construção de suas próprias moradias (ABIKO; COELHO, 2006).
Por não existir o intermédio com as incorporadoras e a mão-de-obra ser do
próprio mutirante, os custos do empreendimento são significativamente menores em
relação a outros meios de produção habitacional, além de outros benefícios, como a
melhoria da qualidade do conjunto e a maior identificação do usuário com o produto
de seu trabalho, o que propicia a manutenção e seu uso adequado (ABIKO, 1996).
O mutirão não é uma forma nova de se construir. Governos de inúmeros
países têm se utilizado dessa forma de provisão habitacional em momentos de crise
e de dificuldades econômicas. São relatadas experiências desde o século XIX, na
Alemanha, Estados Unidos nos anos 1930, Porto Rico na década de 40, Peru,
Turquia, Venezuela, Indonésia na década de 60 e muitos outros (VALLADARES,
1985).
De acordo com Abiko e Coelho (2006), existem três tipos básicos de gestão
no processo construtivo por mutirão:

- Mutirão por gestão institucional ou administração direta - o agente
público gerencia o empreendimento, isto é, elabora os projetos, fornece a equipe
técnica para gerenciar a obra e administra todos os recursos financeiros e não
financeiros aportados;

- Mutirão por cogestão - corresponde aos empreendimentos nos quais o
Poder Público repassa os recursos às comunidades, representadas e organizadas
em associações comunitárias, as quais contratam escritórios técnicos autônomos
para assessorá-las na administração dos recursos (as assessorias técnicas), que
elaboram os projetos e exercem a direção técnica das obras, responsabilizandose tecnicamente por sua execução;

- Mutirão por autogestão - a comunidade, por meio de associações de
moradores, é a responsável pela administração geral do empreendimento bem
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como pelo gerenciamento de todos os recursos, podendo haver também a
participação das assessorias técnicas.

3.2 A experiência uruguaia
O Uruguai teve em sua história uma larga produção de mutirões autogeridos
que serviram como experimentos para ensinar um novo meio de produção
habitacional, tornando a Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua uruguaia um
modelo de política habitacional não só para São Paulo, mas também para outras
cidades da América Latina (BARAVELLI, 2006).
O panorama das condições socioeconômicas da urbanização uruguaia não se
prende nas evidentes diferenças entre Uruguai e Brasil, mas sim na convergência
dos efeitos do desemprego estrutural e da informalização do mercado de trabalho
em suas maiores cidades, o que enfatizou os problemas associados ao crescimento
e deslocamento da pobreza no espaço urbano de Montevidéu (BARAVELLI, 2006),
configuração esta da cidade de São Paulo, cujo um enorme déficit habitacional cria
uma paisagem desigual.
É seguindo este exemplo dos mutirões uruguaios que este trabalho estuda
brevemente o histórico e características essenciais dos conjuntos, a fim de
estabelecer uma conexão entre realidades - uruguaia e paulistana - que viabilize a
implantação deste modo de produção na cidade de São Paulo, demonstrando e
legitimando o papel dos mutirões autogeridos como possibilidade de combate ao
déficit habitacional no Brasil.
Segundo Muçouçah (1991), foi somente em 1966 no Uruguai que surgiram as
primeiras cooperativas habitacionais por ajuda mútua a partir de uma experiência
piloto realizada por três grupos do interior do país, assessorados pelo Centro
Cooperativista Uruguaio (CCU).
Conforme o arquiteto Raúl Vallés (2015), no final da década de 60, o Uruguai
estava passando por uma crise social, econômica e política que fez com que o país
procurasse alternativas para uma mudança e reestruturação geral. É nesse contexto
que as cooperativas habitacionais surgem no Uruguai, como um sistema de
produção e gestão social do habitat.
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A institucionalização deste processo só se deu com a Lei Nacional de Vivenda
em 1968. Em 1970 foi fundada a Federación Unificadora de Cooperativas de
Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM), que criou uma central de administração para
a compra de material de construção em massa a fim de baratear o preço e fornecer
uma planta de pré-fabricação (MUÇOUÇAH, 1991).
A autoconstrução coletiva era organizada como uma pequena empresa
construtora socializada: todas as decisões de gestão e produção vinham por parte
da cooperativa, desde a consolidação jurídica, seleção da assessoria, gestão do
solo, financiamento, organização do trabalho coletivo, enfim, a administração do
empreendimento como um todo (VALLÉS, 2015).
Destaca-se neste processo o acompanhamento técnico, que a partir da Lei de
1968, seria de responsabilidade de uma organização sem fins lucrativos e composto
por uma equipe interdisciplinar integral (VALLÉS, 2015). Esta assessoria, chamada
de autogestão, correspondia a cerca de 15% do custo total do empreendimento, sem
contabilizar a mão de obra, que não é especializada e se constitui dos próprios
futuros moradores trabalhando nos finais de semana (CASTILLO, 2015).
Este sistema surgiu a partir de três experiências pioneiras com assessoria do
CCU, feitas a fim de ensaiar a viabilidade do sistema. Foram três programas no
interior do Uruguai que implicaram na construção de 100 casas: a cooperativa 25 de
Maio em Isla Mala, a Êxodo de Artigas em Fray Bentos e a COSVAM 1 em Salto,
todas com projeto do arquiteto Mario Spallanzani (CASTILLO, 2015).
Segundo Castillo (2015), o arquiteto teve um papel essencial no processo,
pensando cautelosamente na questão da inserção urbana, escala, relação com o
tecido existente, tipologia, método construtivo e considerando que a mão de obra era
não especializada e com muita participação de mulheres, o que era importante na
definição do projeto (CASTILLO, 2015).
Considerando as inúmeras dificuldades e o grau de experimentação dos
projetos, a as experiências foram consideradas bem-sucedidas e deram origem ao
mutirão como se conhece hoje (CASTILLO, 2015).
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Figura 1: Planta geral da Cooperativa Isla Mala

Fonte: Udelar, apud VALLÉS, 20151.

Neste sistema, o edifício pronto era considerado uma propriedade coletiva e
cada família tinha o direito de uso de uma unidade por vida, direito este que poderia
ser transferido para filhos por herança. Essas cooperativas eram chamadas de
“Cooperativas de Usuários” e se configuraram na grande maioria das experiências
uruguaias nos mutirões (VALLÉS, 2015).
Esses fatores legais e sociais, unidos a um Estado facilitador do acesso ao
solo, empréstimos e subsídios, conformaram um sistema de produção de habitação
social com um enorme potencial, que conseguiu se adaptar às particularidades
sócio-culturais e urbanas de cada caso específico (VALLÉS, 2015).
Em cerca de 50 anos de experiência foram produzidas aproximadamente
30mil unidades, construídas tanto em zonas periféricas quanto em áreas centrais da
capital uruguaia. Tal número pode ser considerado bastante significativo para um

Sevicio de Medios Autovisuales. Farq. Udelar apud “Cooperativas de habitação no Uruguai - meio
século de experiências”, São Paulo, 2015.
1
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país que não atinge os 3,3 milhões de habitantes2. A experiência chegou inclusive a
conformar inclusive reciclagens e restaurações de edifícios patrimoniais (VALLÉS,
2015).
Com o golpe de Estado em 1973 no Uruguai, a FUCVAM perdeu seu papel e
foram criadas uma série de dificuldades para o surgimento de novas cooperativas.
De 1975 a 1977 foram interrompidos os empréstimos para este fim e endurecem as
condições de crédito mediante a elevação dos juros. A partir de 1976, não foi mais
concedida personalidade jurídica às Cooperativas, impedindo a formação de novos
grupos (MUÇOUÇAH, 1991).
Mesmo enfrentando dificuldades, a FUCVAM representou forte oposição à
ditadura uruguaia e serviu de exemplo para o Brasil como forma de organização de
mutirões (MUÇOUÇAH, 1991). A qualidade da arquitetura gerada serviu como
exemplo de habitação social em escala urbana, uma vez que foram desenvolvidos
novos tipos de edificações e tipologias jamais vivenciadas até então, e sempre com
a melhor qualidade arquitetônica e construtiva, porém racionalizada (VALLÉS, 2015).
Para exemplificar projetos com características similares ao analisado neste
trabalho, será utilizada a seleção realizada pela arquiteta Alina Del Castillo (2015),
que compilou o material dos mutirões uruguaios de modo a mostrar os diferentes
modos de produção e perfis de intervenção que existiram no processo.
Dentre os inúmeros projetos apresentados, foram selecionados neste trabalho
aqueles que mais se relacionam com esta pesquisa, adotando-se os edifícios mais
verticalizados, com maior número unidades, inseridos em malhas urbanas já
consolidadas e que tiveram algum tipo de assessoria técnica no processo, de modo
a exemplificar em uma breve análise as possibilidades deste sistema de construção
e gestão.

Segundo o Instituto Nacional de Estadística, o Uruguai tinha, na contagem do Censo 2011,
3.286.314 pessoas.
2
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3.2.1 José Pedro Varela (1972-1978)
É o projeto cooperativo de maior escala projetado em Montevidéu e
construído parcialmente com a assessoria do Instituto CEDAS (Instituto de
Asistencia Técnica). A fim de urbanizar um conjunto de grandes lotes, foram
propostas seis zonas que corresponderiam a seis conjuntos inter-cooperativos e que
teriam no total cerca de cinco mil moradores. Foram construídas somente 3 zonas
(Z1 com 710 unidades, Z3 com 839 unidades e Z6 com 216 unidades) devido à
obstrução do processo pela ditadura militar. Os projetos foram feitos pelos arquitetos
do CEDAS Jorge Di Paula, Norberto Cubria, Walter Kruk e colaboradores
(CASTILLO, 2015).

Figura 2: Fotografias do mutirão uruguaio José Pedro Varela3

Fonte: BARAVELLI, 2006.

Imagens de um grande empreendimento uruguaio que totalizaram 1765 unidades habitacionais
feitas por mutirões. Nota-se a dimensão da implantação dos conjuntos, inseridos em áreas já
urbanizadas no Uruguai, tornando-os referência para este trabalho.
3
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3.2.2 Covicordón (2008-2014)
Localiza-se no Bairro Sur, em um terreno muito estreito. São 58 unidades com
dois, três e quatro dormitórios, com estrutura de concreto protendido e lajes préfabricadas (CASTILLO, 2015). Foi assessorada pelo instituto CEDAS, com projeto
da arquiteta Elbia Palomeque. Por se tratar de uma obra recente, foram
incorporadas inovações dos modos de produção, com um intenso uso dos
elementos pré-fabricados.

Figura 3: Cooperativas Covicordón em 20104

Fonte: MONTEVIDÉU, 2015

Complexo habitacional completamente pré-fabricado, o que auxiliou os mutirantes durante a
construção, facilitando os processos e definindo gabaritos.
4
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3.2.3 Complexo Habitacional Bulevar Artigas (1972-1974)
Está localizado em uma área intermediária de Montevidéu, sobre uma das
principais vias estruturais da cidade. De autoria dos arquitetos Bascans,
Sprechmann, Vigliecca e Villaamil o projeto mistura habitação com comércio,
serviços e salões comunitários e é um dos mais importantes e complexos do CCU.
O conjunto tem 332 unidades de um a quatro quartos, com 42 tipologias diferentes
partindo do mesmo núcleo de serviços, permitindo diversas configurações de acordo
com a necessidade de cada família (CASTILLO, 2015).
Figura 4: Croquis e fotografias, antigas e atuais, do Complexo Habitacional Bulevar
Artigas5

Fonte: VIGLIECCA, 2015
Complexo verticalizado com usos mistos, o que possibilita o acesso a comércios locais pelos
moradores.
5
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3.3 A experiência uruguaia e o Conjunto Paulo Freire
Conforme a experiência uruguaia demonstrada anteriormente, pode-se
concluir que é possível a construção de grandes complexos habitacionais de
interesse social que conciliem a quantidade necessária de unidades - importante
para suprir o déficit habitacional - com qualidade de projeto e inserção urbana,
legitimando a ocupação com qualidade e dentro das leis vigentes.
Vários dos elementos presentes na experiência uruguaia aparecem também
no Conjunto Paulo Freire, tais como o uso de um método de pré-fabricação (a
estrutura metálica), a existência de uma equipe técnica de assessoria que
considerou no projeto a participação dos futuros moradores, tornando-os centro do
processo, além de aspectos como uma boa implantação do edifício e sua devida
inserção urbana. Todos esses fatores somados se refletiram em uma boa qualidade
projetual e de construção e e elevou o nível da discussão sobre a luta contra o déficit
habitacional em São Paulo. Esses aspectos serão analisados mais detalhadamente
nas próximas partes desta dissertação.
Para tanto, se faz necessário um contexto similar ao observado na
experiência uruguaia, com a utilização de um sistema organizado, que incluía a
participação da população durante todo o processo, a gestão por meio de
assessorias técnicas responsáveis, além da existência de um Estado facilitador do
acesso ao solo urbano, de políticas adequadas de empréstimos e subsídios, e da
existência de projetos arquitetônicos que contemplem as necessidades e limites de
um mutirão e que atendam qualitativamente os requisitos impostos.
Não é impossível que este cenário se reproduza no Brasil, como é o exemplo
do Conjunto Paulo Freire aqui analisado, porém é preciso ter a união desses fatores
e vontade política para liquidar com o déficit habitacional ainda crescente, conforme
se observa no quadro 1, a seguir.
No panorama da cidade de São Paulo, a opção habitacional para a maioria da
população pobre, formada por um considerável contingente de desempregados e
trabalhadores eventuais às sombras das políticas públicas direcionadas à habitação
de interesse social, são os cortiços, favelas e bairros clandestinos (AZEVEDO,
2007).
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Quadro 1: Déficit habitacional da Região Metropolitana de São Paulo 2007-20136

DÉFICIT HABITACIONAL
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
ANO

Déficit habitacional
total absoluto

2007

607.374

2008

510.326

2009

608.809

2011

507.779

2012

582.129

2013

629.891

Fonte: IBGE PNAD, 2007 a 2009 e 2011 a 2013.

A partir da década de 80, a escassez de áreas ainda desocupadas nas
regiões centrais das grandes cidades, com uma legislação cada vez mais rigorosa
com os loteamentos clandestinos e o avanço e expansão da infraestrutura urbana,
encareceram sensivelmente os terrenos, cenário este que foi agravado com a crise
econômica, que aumentou o desemprego e achatou o salário dos trabalhadores,
reduzindo significativamente o poder de compra dessas pessoas. Isso gerou uma
grande onda de ocupações coletivas em terrenos ociosos na periferia (MUÇOUÇAH,
1991).
Assim, embora estivesse muito longe de resolver o problema de moradia da
população de baixa renda no Brasil, a autoconstrução foi um dos recursos utilizados
para tentar solucionar o déficit habitacional. Sem nenhuma técnica, a qualidade
dessas moradias era muito questionável, tornando os ambientes insalubres e cada
vez mais adensados (MUÇOUÇAH, 1991).
A política habitacional enfrenta, então, um dilema de difícil solução: se
subsidia em maior escala, compromete drasticamente a produção quantitativa de
unidades habitacionais; se busca um nível maior de eficácia, exclui uma
considerável parcela da população dos programas tradicionais de habitação popular.
Os dados do déficit habitacional da Região Metropolitana de São Paulo ano de 2010 não foram
utilizados uma vez que foram obtidos por meio do IBGE Censo 2010 e não pela PNAD.
6
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É por esse motivo que, nas últimas décadas, tanto no Brasil como em muitos outros
países em desenvolvimento, pesquisadores, autoridades governamentais e líderes
comunitários vêem os chamados programas alternativos de habitação popular como
uma das formas de tentar responder às necessidades habitacionais das populações
de baixa renda (AZEVEDO, 2007).
Ao passo que esse conflito ocorria, havia urgência na construção de moradias
populares e a grande maioria desses programas emergenciais previam o
financiamento apenas dos materiais da construção, ficando a mão-de-obra por conta
dos próprios interessados em regime de ajuda mútua, o que incentivou a construção
por mutirões por todo o Brasil.
Um exemplo foi o “Programa Nacional de Auto Construção – Projeto João de
Barro”, lançado em 1984 pelo governo federal, se apropriando do discurso dos
mutirões. De acordo com Sachs (1999), este foi um programa de autoconstrução,
coletiva ou individual, assistida pelos poderes públicos, destinado às famílias que
dispunham de uma renda inferior a 1,5 salário mínimo e que moravam em pequenas
cidades do interior. Representou, no seu conceito, uma categoria até então
marginalizada por programas do BNH e a esperança de uma produção habitacional
de qualidade. Porém, o que ocorreu de fato, não foi além de uma propaganda
eleitoral. Tendo em vista as ambições do programa, as realizações foram
extremamente modestas, com apenas 7,25% dos contratos assinados em 1984
pelas COHABs.
A consequência dessas inúmeras políticas públicas realizadas às avessas foi
a reprodução em série de vícios crônicos das políticas habitacionais, optando por
soluções padronizadas e econômicas, com ênfase no quantitativo em detrimento do
qualitativo, sem quase nenhuma assessoria técnica e com má aplicação dos
recursos públicos, gerando uma grande quantidade de habitações sem qualidade e
até mesmo insalubres (MUÇOUÇAH, 1991).
Neste cenário, considera-se o Estado como replicador de um processo de
provisão habitacional que aprofunda as anomalias produzidas pelas formas
precárias de produção da cidade e que acabam destituindo de qualidade o ambiente
urbano (LOPES; RIZEK, 2005. p.7).
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Sendo assim, em decorrência do histórico aqui explanado dos mutirões no
Brasil (MUÇOUÇAH, 1991) e segundo Abiko e Coelho (2006), começou a crescer no
mutirante um desejo de participação maior, a fim de garantir a qualidade do seu
espaço construído. Com eles surgiram grupos de assessoria nas cidades para
orientar as auto-construções.
As experiências de autogestão só se tornaram possíveis pelo contexto da
época, que dentre uma série de fatores, pode-se destacar a existência de correntes
políticas e sociais, tanto de partidos quanto de Igrejas e sindicatos, que buscavam
alternativas de políticas públicas baseadas na autonomia dos movimentos, uma vez
que a participação do Estado se mantinha irrisória perante a situação.
Além da vontade de descentralização por parte do poder público, investindo
cada vez mais nas gestões municipais e locais para além das gestões estaduais e
federal, existia um movimento de luta por moradia organizado e legitimado junto à
sociedade, as assessorias técnicas autônomas e abertas ao diálogo com os
mutirantes, que unidas ao conhecimento de uma experiência anterior bem sucedida
de construção de casas populares por autogestão - o exemplo da experiência do
Uruguai, explicitada anteriormente - possibilitaram a instalação de fato do mutirão
autogerido no Brasil.
Faltava, entretanto, um programa público decisivo para que a autogestão se
transformasse em prática corrente nos mutirões para a construção de casas
populares. A eleição de Luiza Erundina para a Prefeitura da cidade de São Paulo em
1988 supriu essa lacuna, uma vez que a questão habitacional passou a ser uma das
prioridades da sua administração (MUÇOUÇAH, 1991).
A Superintendência de Habitação Popular (HABI) introduziu, no primeiro ano
da gestão Erundina (1989-1993), uma série de inovações nas normas de
financiamento do Fundo de Atendimento à População Moradora em Habitação
Subnormal (FUNAPS)7. Entre essas inovações, estava o acesso de associações
comunitárias de construção por mutirão aos recursos desse fundo, rompendo com o
atendimento individualizado e assistencialista que se tinha até então (MUÇOUÇAH,
1991).
7

O FUNAPS (Fundo de Atendimento à População Moradora em Habitação Subnormal) foi criado em
1979 para financiar a aquisição de terrenos, matérias de construção e casas populares para famílias
com renda de até 4 salários mínimos.
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Surgiu assim o FUNACOM, ou FUNAPS Comunitário, cujo objetivo principal
era fortalecer a participação da comunidade organizada na questão habitacional,
estimulando a autogestão. Além disso, a FUNACOM visava multiplicar a capacidade
operacional da Secretaria de Habitação (SEHAB) e baratear os custos de moradia,
garantindo participação direta da população em todas as fases do desenvolvimento
do processo (MUÇOUÇAH, 1991).
Assim, o mutirão autogerido passou a ser encarado como um meio de
combate ao déficit habitacional tanto pela população - que em busca de maior
qualidade de suas moradias passou a querer participar do processo - quanto pelas
políticas públicas, que por uma ausência do Estado no combate à falta de moradias,
legitima as assessorias técnicas no mutirão e terceiriza o problema em uma tentativa
de melhoria da qualidade de vida da população.
Sendo assim, no caso do município de São Paulo, observa-se que, além de
programas federais e estaduais, há uma tendência ao surgimento de programas de
âmbito local para esta faixa de menor renda, abrangendo desde a construção de
conjuntos, reurbanização de áreas degradadas, mutirão e lotes urbanizados.
Tais iniciativas, somadas à diminuição de verbas para as necessidades
habitacionais, aliadas a um contexto democrático que amplia a pressão popular,
acarretaram em um processo difuso e não planejado de descentralização, chamado
por Azevedo de uma “municipalização selvagem” da política habitacional para os
setores de menor renda ou, como preferem Adauto e Luiz César, de uma
“descentralização por ausência” (CARDOSO; RIBEIRO, 1999; AZEVEDO, 2007).
Esses programas podem apresentar diversas vertentes e envolver diferentes
agências, esferas de governo e Organizações Não-Governamentais (ONGs), bem
como priorizar projetos tradicionais (construção de conjuntos) ou programas
alternativos clássicos: autoconstrução, mutirão, legalização de lotes e urbanização
de favelas (AZEVEDO, 2007).
Apesar da dificuldade de medir o balanço final deste cenário, a dependência
de verbas orçamentárias e a inexistência de fontes de recursos específicos e
constantes negam essas iniciativas como prioridades do governo, com recursos
sempre muito inferiores às demandas. Além disso, com o passar do tempo, a disputa
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com outros programas sociais por dotações orçamentárias possivelmente se tornaria
constante e acirrada (AZEVEDO, 2007).
Mesmo tratando-se de bens escassos e de impacto pouco significativo para a
maioria da população pobre dos respectivos municípios, esse modelo teria a
capacidade de criar forte expectativa nos setores populares (AZEVEDO, 2007). Além
disso, essas iniciativas funcionaram como um grande “laboratório” que permitiu a
socialização de inúmeras experiências bem sucedidas, muitas das quais premiadas
internacionalmente (BONDUKI, 1996; SOUZA, 1997).
Mesmo considerando os fatores negativos e positivos das novas políticas
habitacionais discorridos acima, elas não ocorrem sozinhas na gestão de uma
cidade. Azevedo (2007) afirma que é preciso uma nova política nacional de
habitação, compreendendo uma mudança de paradigma no assunto, a ampliação
dos recursos federais e uma nova orientação para o enfrentamento da questão
habitacional em si, trabalhando uniformemente com uma proposta de uma política
nacional do saneamento ambiental, com a ampliação dos investimentos e com um
Novo Plano Diretor Participativo. Além disso, é preciso mudar a questão da
mobilidade urbana e dos transportes coletivos e trânsito na cidade e associar isso
tudo com uma política nacional de desenvolvimento urbano com participação
democrática de acesso a todos os níveis da população (AZEVEDO, 2007).

3.4 Mutirões: vantagens e desvantagens
Os mutirões com autogestão trazem consigo inúmeras vantagens e
desvantagens no processo como um todo, que serão abordadas neste capítulo.
Um dos aspectos considerados mais problemáticos nas obras realizadas em
mutirão é o prazo de execução, sendo comum, por exemplo, empreendimentos que
levam 24 meses ou mais para serem concluídos. Isso ocorre porque o mutirão não
funciona em tempo integral no decorrer da semana, funciona apenas nos fins de
semana quando os moradores estão disponíveis e com tempo livre fora do trabalho
para construírem (ABIKO; COELHO, 2006).
Ou seja, a menor produtividade da mão-de-obra mutirante,
predominantemente não qualificada nem treinada para a construção civil, envolve-se
nos empreendimentos em regime de sobretrabalho, pois os mutirantes estão
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construindo suas moradias em um período que deveria ser utilizado para o descanso
e para o lazer (ABIKO; COELHO, 2006).
Segundo Oliveira (2006), a industrialização brasileira se construiu com base
no apoio estatal e na autoconstrução, como um modo de rebaixar o custo de
reprodução da força de trabalho, sendo sustentada por recursos da própria classe
trabalhadora que construía sua própria habitação. Sendo assim, ele alega que o
mutirão é uma espécie de dialética negativa em operação, que ao invés de atacar o
problema da habitação pelos meios do capital, ataca por meio dos trabalhadores
pobres, seguindo o paradoxo de não criar um mercado imobiliário, que no Brasil só
existe da classe média para cima. Nas classes populares, não existe.
No entanto, constatou-se que os custos totais de construção do mutirão são
aproximadamente 30% inferiores aos do processo convencional. A grande diferença
observada entre o custo verificado no processo convencional e o custo no mutirão
explica-se não somente pela não-incidência de parte da mão-de-obra no mutirão,
mas também pela maior magnitude dos custos indiretos no processo convencional,
particularmente em itens que não existem no mutirão (encargos financeiros e
bonificação), ou existem mas são muito inferiores (alimentação, transporte,
despesas de escritório central e canteiro). A compra criteriosa dos materiais de
construção, quando feita pelas comunidades, contribui também para a redução de
custos e para a garantia de qualidade das edificações (CARDOSO; ABIKO, 1994).
Conforme informações fornecidas pela Usina CTAH em entrevista no dia 30
de Março de 2015 com Danilo Eric, Arquiteto e Urbanista da ONG, a participação do
usuário e morador ao longo do processo, com poder de escolhas e intervenções
sobre o produto, é muito importante no mutirão autogerido, uma vez que o morador
se apropria do produto final, conseguindo dar manutenção adequada, tendo um
sentimento de pertencimento ao local e permanecendo nele por mais tempo em
relação às unidades habitacionais de políticas públicas impostas sobre o morador.
Não se deve ainda deixar de considerar a importância das atividades
destinadas à geração de renda em empreendimentos de mutirão, analisando alguns
fatores interligados, como a conjuntura econômica atual do país e seu problema de
desemprego, a capacidade de organização oferecida pela experiência de autogestão
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na construção de habitações e, finalmente, a existência de um mercado potencial
interno ao mutirão (ABIKO; COELHO, 2006).
Além disso, não se pode desconsiderar os movimentos sociais como forma de
organização, auxílio e incentivo da população que participa de processos como o de
mutirão autogerido, que será abordado mais claramente neste trabalho no capítulo 7
de análise dos resultados.
Apesar das inúmeras características positivas e também negativas
apresentadas, o mutirão não deve ser entendido como a única solução habitacional.
Existem várias formas de se resolver o problema habitacional e o mutirão é uma
alternativa a ser empregada em determinadas condições de organização da
comunidade e de estrutura e capacitação técnica de apoio (UNCHS, 1993).
Neste trabalho, não se deve entender o mutirão como universalização e
industrialização da política pública habitacional, mas sim como uma das inúmeras
formas de promoção habitacional que se mostrou legitimando uma ocupação com
qualidade, sendo a Usina CTAH um marco nesta história, com os projetos da
Associação por Moradia de Osasco (Copromo) e da Associação União da Juta.
Conforme explanou Ferreira (2006) em um debate com a Usina CTAH e o
Francisco de Oliveira, os mutirões são marcos na qualidade arquitetônica na
habitação popular, que conseguiram ser melhores que a política generalizada das
CDHUs e COHABs ao longo da história.
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4 O CONJUNTO PAULO FREIRE
O conjunto escolhido para a coleta de dados localiza-se em Cidade
Tiradentes, distrito na Zona Leste de São Paulo, tendo como agente organizador a
Associação Paulo Freire, filiada à ST Leste 1, por sua vez vinculada à União dos
Movimentos de Moradia. Teve como agente financiador a Prefeitura Municipal de
São Paulo por meio do Programa de Mutirões Auto geridos da COHAB e assessoria
técnica da Usina CTAH no processo como um todo (USINA, 2015).
A Usina CTAH nasceu na cidade de São Paulo em 1990 como uma
associação civil sem fins lucrativos, sendo seus associados marcados pela militância
profissional e política. Trata-se de um agrupamento de arquitetos, engenheiros e
cientistas sociais que assessoram movimentos sociais na construção de moradias
por meio de mutirões (LOMBARDI, 2012).
A entidade tem por intenção superar a produção autoral e estritamente
comercial da arquitetura e do urbanismo e buscar, para tanto, integrar e engendrar
processos que possivelmente subvertam a lógica do capital por meio de
experiências sociais, espaciais, técnicas e estéticas contra práticas hegemônicas
(USINA, 2015).
De acordo com histórico relatado pela própria equipe da Usina, a Associação
de Construção Comunitária Paulo Freire foi fundada em 22 de agosto de 1998 com
famílias vindas de 14 grupos de origem da Zona Leste de São Paulo. No início, essa
Associação era formada por uma comissão provisória do Conjunto Inácio Monteiro que era local destinado pela Prefeitura para a construção das casas - e contava com
cerca de 80 famílias.
O conjunto fazia parte de um programa da COHAB-SP para a implantação de
mais de 800 unidades habitacionais no local, que embora denominada em sua
totalidade como “Conjunto Inácio Monteiro”, eram divididas em vários edifícios,
conforme mapa a seguir. No ano de 1999, após diversas rodadas de negociações,
foi indicado pela Prefeitura um lote dentro do Conjunto Inácio Monteiro para a
construção de um conjunto habitacional com coordenação da Associação. Este fora
proposto ainda sob uma visão antiquada e segregacionista da realização de grandes
conjuntos habitacionais executados por grandes empreiteiras, adotando
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apartamentos e sobrados do padrão Cingapura, sem nenhuma integração com o
entorno (USINA, 2015).
A área proposta para o conjunto, entretanto, já estava parcialmente ocupada
por loteamentos clandestinos. Um deles, ao norte, ameaçava continuar crescendo e
tomar o espaço do empreendimento. Dessa forma, foi escolhido dentro de uma
gleba um setor que seria implantado o mutirão (USINA, 2015). No mapa 1, a seguir,
observa-se a área dos conjuntos da COHAB e a área que está localizado o Conjunto
Paulo Freire.
Com a área definida, foi preciso escolher as famílias que iriam se instalar no
futuro conjunto. O ST Leste 1, ao longo de atos e movimentos organizados, atribuiu
pontuações para cada pessoa que participava dos eventos a este relacionados.
Essa pontuação foi um critério essencial no momento de escolha de quais famílias
iriam morar no conjunto habitacional adquirido: quanto maior a participação das
famílias nos atos do Movimento, mais chances elas tinham de adquirir uma nova
moradia (USINA, 2015).
Isso se configurou em uma pequena parte de um movimento extremamente
organizado internamente, com articulações políticas entre meandros do governo e
participação ativa das famílias que estavam lutando por moradias de qualidade.
Após a pré-seleção das famílias pelo Movimento, estas passaram por uma análise
do órgão financiador responsável e tiveram de preencher todos os pré-requisitos
exigidos pela Prefeitura para terem acesso às suas respectivas unidades
habitacionais.
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Mapa 1: Edifícios do Conjunto Inácio Monteiro e o Conjunto Paulo Freire

Fonte: Elaborado pela autora a partir de base do Google Earth fornecida pela COHAB-SP.

Além disso, como requisito para a aprovação, todos os mutirões tiveram de
cumprir todas as exigências e normas vigentes de implantação de projetos, tais
como possuir todos os laudos técnicos específicos para qualquer situação, seja ela
de borda de linha férrea, áreas de preservação ambiental, laudo de ruído, dentre
outros.
Foram por esses processos que as famílias mais pontuadas foram escolhidas
para adquirirem uma unidade no futuro conjunto e continuaram na sua luta para
adquirir o terreno.
Porém, com o crescimento da ocupação clandestina, a situação tornou-se
crítica. Em 2000, a Associação decidiu em assembléia ocupar a terra, mesmo sem a
autorização oficial do poder público, contestando a grande falta de ação e vontade
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política para implementação dos mutirões (USINA, 2015) e protegendo o espaço que
conseguiram depois de muito tempo de luta.
Rose Queiroz (informação verbal), que levou suas duas filhas pequenas para
o ato, conta que este dia foi muito simbólico, pois todos os moradores fizeram uma
roda em torno do terreno, (figura 5), abraçando simbolicamente a oportunidade e
discutindo a falta de seriedade com a qual o poder público estava lidando com
aquela situação. Para eles era uma oportunidade grandiosa conquistada depois de
muitos anos de luta.

Figura 5: Fotografia tirada no dia da ocupação do terreno pelos moradores.

Fonte: USINA CTAH, 2015.

Para evitar que a expansão da ocupação clandestina tomasse o terreno
disponível, foi decidido construir um galpão na área, que abrigaria um espaço de
reunião, copa, banheiros, a casa de um caseiro - que ficaria responsável pela
zeladoria do local - e um local de reunião da assessoria técnica com os

futuros

moradores. A Usina desenvolveu o projeto do galpão utilizando materiais simples e a
Associação fez uma arrecadação interna, montou uma comissão de compras e foi
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para a obra. Em três finais de semana, entre novembro e dezembro de 2000, o
galpão estava construído (USINA, 2015).
Este galpão ainda existe hoje (2015) no local e foi apropriado pelos
moradores como salão de festas e espaço para eventos, onde ocorrem festas de
aniversário e reuniões do condomínio.
Uma vez assegurada a conquista da terra, iniciou-se a disputa política pelos
projetos. A Prefeitura queria impor aos mutirões o projeto padrão Cingapura. A
adoção de tal padrão era considerada um grande retrocesso para o movimento
organizado, se levados em consideração os 20 anos de história de mutirões auto
geridos em São Paulo, os projetos realizados com a participação dos futuros
moradores e as áreas construídas maiores que os projetos-padrão e qualidade
arquitetônica e urbanística superior (USINA, 2015).

Figura 6: Fotografias tiradas à época da construção do Conjunto Paulo Freire8

Fonte: USINA CTAH, 2015.

Na sequência: foto tirada no dia da construção do galpão e reunião sendo feita com a Usina CTAH e
os mutirantes à época da construção do Conjunto Paulo Freire.
8
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Figura 7: O galpão em 2015. Espaço utilizado para eventos do condomínio e
pequenas festividades das famílias dos moradores

Figura 8: Interior do galpão9

Fonte: GONÇALVES, 2015.
Na sequência: a primeira foto mostra o local onde era o escritório da Usina CTAH durante a
construção do conjunto e que agora é utilizado como um espaço de reuniões do condomínio. A
segunda foto mostra a esquerda, a copa e a direita bancos feitos pelos próprios moradores para as
reuniões com a Usina em 2000 e que ainda são utilizados no local. A terceira foto mostra o galpão
com o edifício ao fundo.
9
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Dessa maneira, a Associação Paulo Freire, constituindo um movimento de
defesa de políticas habitacionais de qualidade para a população de baixa renda, ao
optar pelo mutirão auto gerido como uma proposta para a conquista desse anseio e
defender o direito das famílias de participação nas políticas implementadas sob suas
vidas, passou a questionar o poder público e a lutar pelo direito de construir o seu
próprio projeto (USINA, 2015).

Figura 9: Ato pela luta da escolha do projeto, 2000

Fonte: USINA CTAH, 2015.

Depois de uma série de reuniões entre Prefeitura, Assessoria e Movimento, a
Associação finalmente conquistou a liberdade de determinar o projeto para
construção de suas futuras moradias. Para um terreno exíguo, viu-se que o uso da
estrutura metálica, por viabilizar grandes vãos, permitiria suspender parte das
habitações e liberar terreno para outros usos. Essa escolha agilizou a obra, diminuiu
o trabalho não remunerado e facilitou a execução das etapas seguintes, uma vez
que a estrutura servia como referência de prumo, esquadro, nível e medidas em
geral, facilitando também o transporte vertical de materiais e o deslocamento dos
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próprios trabalhadores, o que resultou em maior segurança no trabalho (USINA,
2015).
O emprego da estrutura metálica independente da vedação possibilitou o uso
de uma “planta-livre”. Ou seja, cada família pôde configurar os ambientes de acordo
com suas necessidades e preferências, tais como sala e cozinha maiores ou sala e
cozinha integradas, gerando diferentes tipologias para as unidades de acordo com a
necessidade de cada família individualmente.
Depois que o projeto foi quase finalizado por parte da Usina, os moradores
indagaram a falta de um espaço livre para que as crianças pudessem brincar no
interior do condomínio. Atendendo os pedidos, os arquitetos da assessoria fizeram
uma reunião com os líderes e propuseram como solução remodelar o projeto para
atender às solicitações dos moradores. Conforme Rose (informação verbal)10, todos
tinham que estar felizes com o projeto, inclusive os idosos e crianças. Algumas
unidades foram modificadas e se criou um espaço livre interno ao conjunto com
equipamentos de ginástica e um local para as crianças brincarem, conforme figura
10 a seguir.
O projeto apresentava caráter pioneiro, pois era o primeiro conjunto
habitacional de interesse social integralmente concebido em estrutura metálica no
Brasil. Tal característica trouxe novos obstáculos para se obter a aprovação, de
forma que o início das obras data de setembro de 2003 (USINA, 2015).

QUEIROZ, Roseane. Entrevista II. [maio. 2014]. Entrevistador: Larissa Soares Gonçalves. São
Paulo, 2015.
10
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Figura 10: Espaço livre do conjunto com equipamentos de ginástica e área destinada
às crianças

!
Fonte: GONÇALVES, 2015.

Ao longo da construção, a obra sofreu diversas paralisações por atrasos de
liberação de verbas do poder público, pois a gestão vigente não considerava o
Programa de Mutirões entre suas prioridades. Roseane conta que a cada
paralização os moradores se reuniam e iam cobrar pessoalmente a verba. Assim
que alguma era liberada, listavam prioridades do que comprar naquele determinado
momento da obra, sempre com a participação ativa da comunidade como um todo.
Ainda assim, o processo só foi concluído em novembro de 2010 com uma grande
festa realizada pela Associação e pelo Movimento ST Leste 1.

!49

Figura 11: Construção do Conjunto Paulo Freire pelos futuros moradores associados
ao Movimento pela Moradia

Fonte: USINA CTAH, 2015.

O nome do conjunto foi escolhido como uma homenagem ao renomado
educador, professor de escola e criador de idéias e métodos de alfabetização Paulo
Reglus Neves Freire, nascido em 1921 em Recife e reconhecido mundialmente pela
sua práxis educativa. A coragem de pôr em prática um autêntico trabalho de
educação que identifica a alfabetização com um processo de conscientização,
capacitando o oprimido tanto para a aquisição dos instrumentos de leitura e escrita
quanto para a sua libertação, fez dele um exemplo a ser reconhecido pelo
Movimento pela Moradia e, consequentemente, se tornou símbolo dessa luta de
quase 10 anos pela construção do conjunto (IPF, 2015). Essa prática de nomear os
edifícios a partir de figuras marcantes para o movimento é comum, conta Rose
(informação verbal), e é feita por meio de uma votação entre os futuros moradores.
O conjunto é composto por quatro tipologias de unidades habitacionais,
conforme a figura 12, a seguir. As famílias puderam escolher qual unidade queriam e
quais suas características, como, por exemplo, se a cozinha fosse grande, ou se a
sala fosse maior, com dois ou três quartos, e assim por diante. Isso mostra o grau de
personalização possibilitado pelo projeto em comparativamente a outros meios de
construção de habitações de interesse social, que costumam ser caracterizados por
unidades iguais entre si e sem opção de escolha.
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Figura 12: Imagens do projeto do Conjunto Paulo Freire

Fonte: USINA CTAH, 2015.
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Rose conta que, durante o processo de aprovação do projeto, o poder público
não queria liberar verba correspondente a encanamentos para água quente nas
torneiras, sob o argumento que as unidades de moradia se destinavam à população
de baixa renda e eles não iam ter dinheiro para comprar torneiras de água quente ou
pagar a conta elétrica que isso iria gerar (informação verbal)11.
Após esse episódio, considerado um descaso, houve uma luta conjunta da
Usina e dos moradores para a aprovação dessa verba, e finalmente foi conquistada
a possibilidade de ter água quente em todas as torneiras de cada unidade do Paulo
Freire. Isso mostra mais um vez o grau de personalização com a qual os moradores
foram tratados e a qualidade da obra comparativamente aos projetos usuais de HIS.
Com o edifício ainda não finalizado por completo, algumas famílias
apresentavam uma certa urgência por suas

novas moradias, devido a questões

diversas, tais como problemas físicos e até mesmo financeiros. Por esse motivo,foi
autorizada a mudança para o edifício ainda não finalizado de algumas famílias. Aos
poucos, todas as mudanças foram sendo autorizadas pelo movimento até que todas
as famílias se instalaram definitivamente.

Figura 13: Construção do Conjunto Paulo Freire

Fonte: USINA CTAH, 2015.

Em 2010 o edifício foi inaugurado oficialmente depois de um longo processo e
a maioria das famílias restantes se mudaram para lá. Contudo, a luta do Movimento
e dos moradores continuou, uma vez que faltavam equipamentos no entorno para
QUEIROZ, Roseane. Entrevista II. [maio. 2014]. Entrevistador: Larissa Soares Gonçalves. São
Paulo, 2015.
11
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assistência à nova população residente. Conforme já mencionado anteriormente, foi
construído o CEU Inácio Monteiro, o equipamento do gênero no município de São
Paulo, além de uma creche para as crianças e postos de saúde, sendo um deles
direcionado para a saúde da mulher. Aos poucos foi se estruturando uma nova
urbanização no entorno do local, que contribuiu para melhora da qualidade de vida
de muitas famílias da Cidade Tiradentes como um todo.
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Figura 14: Conjunto Paulo Freire (2015)

Fonte: GONÇALVES, 2015.

!54

O CEU é uma tentativa de estabelecer referenciais urbanos significativos em
bairros carentes da capital paulista, com um projeto básico padrão, concebido a
partir de elementos pré-moldados de concreto, que também englobam praças e
áreas livres. Cada conjunto deveria ter, em sua concepção, um pavilhão escolar
(para educação infantil e ensino fundamental de grande porte), bloco destinado a
atividades culturais e quadras esportivas, piscinas e creche, se abrindo para o
entorno (MELENDEZ, 2015). O CEU Inácio Monteiro foi o primeiro a ser construído
na cidade de São Paulo, sendo ele um grande equipamento urbano de extrema
importância para os moradores da região.

Figura 15: CEU Inácio Monteiro (2015)

Fonte: GONÇALVES, 2015.
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5 PESQUISA DE CAMPO
Método
Segundo Demo (2000), a literatura científica tem como base um objeto de
estudo bem definido e de natureza empírica, sendo necessária a delimitação e
descrição objetiva e eficiente da realidade empiricamente observável daquilo que se
pretende estudar e analisar. Existe uma tentativa de reconhecer a realidade como
ela é, não com “objetividade”, pois seria impossível, mas com um compromisso
metodológico de ver a realidade da maneira mais próxima o possível (DEMO, 2000,
p.28).
A busca pela coerência no questionamento, preocupação em controlar a
qualidade dos dados obtidos e no processo utilizado para a sua obtenção, a
originalidade do discurso, coerência na argumentação lógica, consistência,
linguagem precisa, relevância para a sociedade e a ética ao longo de todo o
processo são fatores essenciais em um trabalho científico (DEMO, 2000, p.27 a 29)
e adotados para a elaboração deste estudo.
Este trabalho foi produzido a partir de uma pesquisa não apenas quantitativa,
mas também qualitativa, envolvendo um campo multidisciplinar de ciências humanas
e sociais, com a investigação de um fenômeno e a busca por interpretá-lo a partir do
significado que as pessoas dão a ele. Reconhece-se a relevância do sujeito e as
intenções da pesquisa, afirmando a interdependência entre teoria e prática, a
importância da invenção criadora e do contexto dos dados, sem perder a
fundamentação rigorosa e a formalização dos métodos científicos (CHIZZOTTI,
2003, p. 228).
Assim, busca-se por meio desta pesquisa fazer uma análise em um conjunto
habitacional de interesse social construído por meio de mutirão autogerido (o
Conjunto Paulo Freire), tendo como assessoria técnica em várias etapas do
processo a Usina CTAH. O enfoque é na satisfação do usuário perante a sua
moradia, abrangendo as várias escalas de projeto.
Como visto anteriormente, segundo Ferreira (2012), a qualidade da produção
habitacional se dá em três escalas: inserção urbana, implantação e unidade
habitacional, já Roméro e Ornstein (2003) chama essas escalas de bairro,
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condomínio e unidade habitacional, sendo essas nomenclaturas utilizadas
concomitantemente neste trabalho.
Seguindo esta lógica de análise, o Conjunto Inácio Monteiro, executado pela
COHAB-SP em 2002, localizado em terreno contíguo ao Conjunto Paulo Freire, se
encontra nas mesmas condições de inserção urbana analisadas anteriormente,
compartilhando as mesmos equipamentos do entorno, tais como o CEU Inácio
Monteiro e as mesmas dificuldades de acesso em relação ao centro da cidade. Em
relação à fluidez urbana e uso do térreo, também se encontra nas mesmas
condições que o mutirão, com gradeamento em todo o perímetro e existência de
apartamentos no térreo.
Assim, procurou-se dois conjuntos distintos em relação às suas histórias e
processos de construção, porém que tivessem o mesmo contexto urbano, com
intuito de se firmar um comparativo entre eles e averiguar, em cada caso, se os
moradores estão satisfeitos com as suas moradias, em todas as escalas abrangidas
por Ferreira (2012) de inserção urbana, implantação e unidades habitacionais,
analisando os projetos e históricos de cada conjunto.
Vale ressaltar que o objeto de estudo e análise deste trabalho é o Conjunto
Paulo Freire e a obtenção dos dados do conjunto da COHAB-SP serviu somente
para enriquecer a pesquisa ao comparar as duas formas de produção de HIS, não
tendo como objetivo o aprofundamento do Conjunto Inácio Monteiro.
Escolheu-se a Usina CTAH pois existia a intenção de analisar o processo de
um mutirão autogerido, sendo esta uma assessoria técnica reconhecida pela sua
grande participação e competência no assunto abordado e umas das poucas que
atuam no ramo.
A partir de uma entrevista realizada em março de 2014 com Danilo Eric 12, um
arquiteto e urbanista da Usina CTAH, delimitou-se o empreendimento a ser
estudado: o Conjunto Paulo Freire, localizado na Cidade Tiradentes, Zona Leste da
cidade de São Paulo. A assessoria participou de várias etapas da gestão, desde a
assessoria na discussão e elaboração dos projetos, apoio no encaminhamento dos
processos de financiamento junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, organização

12

ERIC, Danilo. Entrevista I. [mar. 2014]. Entrevistador: Larissa Soares Gonçalves. São Paulo, 2015.
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das atividades de canteiro e gestão da obra, acompanhamento e fiscalização da
obra de construção em mutirão por autogestão e assessoria na discussão sobre a
gestão do pós-ocupação (USINA, 2015), o que se enquadrava nas premissas desta
pesquisa, uma vez que era desejado que a assessoria tivesse participado do
processo como um todo.
Além disso, a implantação relativamente recente do projeto, inaugurado em
2010, permitiria, de acordo com Danilo (informação verbal), contato com uma maior
quantidade de moradores que participaram do processo do mutirão, tendo em vista
que frequentemente os usuários costumam se mudar para outros locais ao longo
dos anos subsequentes à inauguração das obras. Outro fator determinante foi o
caráter inovador do projeto em si, que por ser construído com estrutura metálica,
possibilita a discussão da qualidade na Habitação de Interesse Social e sua
viabilização por meio do mutirão autogerido, que são questões centrais levantadas
neste trabalho.
Outro critério importante refere-se à localização e histórico do conjunto, uma
vez que sua localização no extremo leste da cidade de São Paulo remete à
discussão da periferização da moradia popular e da falta de infraestrutura urbana
que a localização do projeto gera, abrindo também espaço para discutir o impacto
desse fator na qualidade de vida dos moradores. Sendo assim, tornou-se possível
discutir o contexto de instalação do grande complexo habitacional existente no
distrito, que ocorreu em um contexto de priorização da quantidade de unidades em
detrimento da qualidade, gerando um bairro inteiro composto por conjuntos
habitacionais cujo desenho se mostra completamente avesso àquele que deveria de
fato constituir uma cidade.
A vinculação do problema abordado à realidade é condição determinante para
estabelecimento de um diálogo crítico reflexivo sobre a reconstrução desta
realidade. Por isso, enquanto procedimento técnico, optou-se por levantar
informações a respeito do problema.
A princípio, foi entrevistada a coordenadora do Movimento pela Moradia do
ST Leste 1, Rose Queiroz13, que contou sobre o processo do mutirão, seu histórico e
QUEIROZ, Roseane. Entrevista II. [maio. 2014]. Entrevistador: Larissa Soares Gonçalves. São
Paulo, 2015.
13
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construção, as dificuldades que os moradores sentiram no processo e qual a
situação atual que se encontrava o conjunto.
Optou-se pela realização de diagnóstico por meio da aplicação de métodos e
técnicas de Avaliação Pós-Ocupação (APO) com enfoque no morador, incluindo a
avaliação técnico-funcional, porém com ênfase na avaliação comportamental e
participativa dos usuários. Visa-se, assim, aferir de modo comparativo a eficácia dos
processos alternativos de construção, aqui representados pelo mutirão autogerido.
Para a aplicação da APO foram adotados métodos quantitativos e qualitativos
de coleta e de análise de dados, de forma simultânea e integrada, de modo a
assegurar a confiabilidade da pesquisa. Foram coletadas informações sobre o objeto
de estudo no aspecto físico – os núcleos habitacionais, sua inserção urbana,
histórico e suas habitações – e sobre os usuários das unidades habitacionais, para
compreender sua interação com o ambiente e avaliar sua satisfação em relação ao
produto e ao processo de produção (ORNSTEIN, 1992).
Foram priorizadas entrevistas com os moradores que passaram pelo
processo do mutirão, que relataram sua trajetória no processo de construção, de
modo a contextualizá-lo com a pesquisa. Depois, foi feita uma aplicação teste do
questionário em 4 moradores, sendo uma delas Rose Queiroz, coordenadora do
Movimento pela Moradia, que ainda atua juntamente com as assessorias técnicas
nos processos dos mutirões.
Foi feita ao longo de 2014 e 2015 uma extensa pesquisa sobre o Conjunto
Paulo Freire, verificando seu histórico e sua relação com o local no qual está
inserido, levantando-se também informações técnicas sobre o projeto e sua
construção. Ao longo desse período foram efetuadas entrevistas com arquitetos da
assessoria técnica Usina CTAH para o melhor entendimento da dinâmica de um
mutirão autogerido e suas implicações no dia-a-dia de trabalho dos arquitetos e
urbanistas, trocando experiências sobre o processo como um todo, suas vantagens
e desvantagens, as experimentações feitas, procurando-se saber tudo o que
envolvia a construção de um projeto desse gênero.
Ao passo que a pesquisa técnica acontecia, procurou-se conhecer de forma
mais aprofundada a rotina dos moradores, suas histórias de vida e o processo de
cada um na construção do mutirão. É importante salientar aqui que este trabalho foi
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além de uma pesquisa técnica e teórica seguindo as regras da APO, uma criação de
vínculos com essas pessoas afim de conhecer seus modos de vida e imergir por
completo neste contexto social.
Para tal, a pesquisa teve muito ganho ao se fazer entrevistas específicas,
realizadas com pessoas-chave do local, como líderes comunitários, síndicos, entre
outros. Foram feitas várias entrevistas com os moradores a fim de adquirir e
complementar as informações já obtidas. Elas geraram resultados qualitativos que
auxiliam na elaboração dos questionários e no desenrolar da dissertação. Em todas
as oportunidades, as informações obtidas foram somadas às outras informações já
existentes e que, conjuntamente, puderam refletir com confiabilidade as
circunstâncias de satisfação, uso e ocupação dos ambientes construídos avaliados
(ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003).
Para a aplicação final do questionário, adotou-se uma meta de quantidade de
amostras de 10% em relação a quantidade de unidades habitacionais de cada
conjunto. No caso do Conjunto Paulo Freire, são 100 unidades habitacionais,
aplicou-se 16 questionários, desse total 2 foram descartados, atingindo uma amostra
de 14% das unidades. No Conjunto Inácio Monteiro, são dois blocos conformando
28 unidades e foram aplicados 5 questionários em um dos blocos (bloco B), dando
um total de aproximadamente 17% das unidades.
Por se tratar de uma pesquisa no local e dependendo da disponibilidade de
cada morador em responder os questionários, que foram aplicados individualmente
e criteriosamente pela pesquisadora e equipe, a amostra se manteve baixa em
quantidade, porém precisa em qualidade.
O questionário foi elaborado a partir dos modelos empregados em pesquisas
similares de APOs como em Roméro e Ornstein (1992, 2003) e Nakashigue (2008),
levando em consideração a apreensão do morador sobre a sua moradia. Além de
perguntas técnicas sobre a APO, foram inseridas no questionário perguntas que
fazem referência ao FIB, descrito anteriormente, de modo a avaliar a aplicabilidade
do índice e verificar seus resultados.
Na primeira parte do questionário se pretende determinar o perfil da pessoa
que está respondendo, fazendo perguntas fechadas sobre faixa etária (segundo
IBGE Censo 2010), estado civil, nível de escolaridade, entre outros, além de
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perguntar se a pessoa participou do processo do mutirão desde o início, (sendo este
um critério essencial na escolha das pessoas a serem entrevistadas no caso do
Conjunto Paulo Freire) ou, no caso do conjunto da COHAB, se adquiriu a unidade
depois de pronta. Além disso, se estabeleceu uma relação entre a moradia anterior e
a moradia atual e estas em relação ao local de trabalho.
Na segunda etapa, foram feitas perguntas sobre a unidade habitacional em si,
tentando verificar se o tamanho dos cômodos estava adequado, se estavam
satisfeitos com a iluminação e ventilação naturais, temperatura no verão,
temperatura no inverno, e assim por diante.
Depois se definiu as relações de condomínio (segundo Roméro e Ornstein,
2003) / inserção urbana (segundo Ferreira(2012), perguntando se eles estavam
satisfeitos com as instalações de água e esgoto, áreas externas comuns,
estacionamento, segurança dentro e fora do conjunto, assessoria a deficientes
físicos, jardins e áreas verdes, enfim, tudo o que cria conexões na escala da
implantação segundo Ferreira (2012).
Na quarta etapa, foram definidas perguntas na escala da inserção urbana
para averiguar se estavam satisfeitos com o acesso a escolas, equipamentos
esportivos, comércios locais e atividades de necessidades do dia-a-dia em geral.
No fechamento do questionário estavam as perguntas referentes ao FIB, de
modo a averiguar o bem-estar psicológico, o uso do tempo, vitalidade comunitária,
diversidade cultural, saúde, educação, diversidade e resiliência ecológica, padrão de
vida e boa governança de cada morador.
Em todo o questionário foi utilizada uma linguagem simples e direta e ocorreu
durante os finais de semana, considerando a disponibilidade das famílias em suas
residências. Para cada questionário aplicado foi assinado pelo morador um termo de
consentimento livre e esclarecido identificando a pesquisadora, os objetivos da
pesquisa, garantindo a confidencialidade das informações obtidas e se certificando
que a pesquisa foi totalmente voluntária sem nenhum ganho financeiro ou de
qualquer outro cunho. O modelo utilizado se encontra no apêndice A deste trabalho.
Quanto aos questionários, é o método mais comumente utilizado para se
obter informações sobre comportamentos, atributos e atitudes de moradores de
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ambientes construídos, segundo Roméro e Ornstein (2003). Tem como vantagens as
diferentes aplicações (pessoalmente, pelo telefone, pelo correio ou pela internet),
porém analisando esses meios em cada caso especificamente. Podem ser
organizados por categoria de usuário, o que facilita a análise dos resultados,
possibilitam rápida aplicação e tabulação. Porém sua confecção e aplicação exige
conhecimento especializado e não podem ser aplicados a crianças e pessoas muito
idosas.
O questionário definitivo continha 81 questões, em sua maioria do tipo
fechada de múltipla escolha, com escala de valores de 4 pontos (péssimo = 1, ruim
= 2, bom = 3 e ótimo = 4), sendo a pior opção localizada sempre à esquerda do
questionário e a melhor opção sempre à direita, além de algumas perguntas abertas.
Seguiu-se as recomendações de Roméro e Ornstein (2003) de verificar se o
usuário não foi entrevistado anteriormente, incluindo na aplicação teste, com a
finalidade de não ter duplicidade de resultados. Também verificou-se se o morador
seria o chefe da família ou representante, porém este dado não foi usado de forma a
impedir as respostas dos questionários. Foi confirmado se o morador reside
regularmente no edifício e não temporariamente e se, no caso do Paulo Freire, o
morador participou do processo e construção do mutirão juntamente com a Usina
CTAH.
Ainda conforme Roméro e Ornstein (2003), a diversidade de métodos e
técnicas adotados (questionários, entrevistas, observações, registros fotográficos,
vistorias técnicas, entre outros), sendo alguns com resultados predominantemente
quantitativos e outros com resultados predominantemente qualitativos, e o
cruzamento de informações e comparação entre eles aumentam a confiabilidade dos
diagnósticos finais. Assim, essa recomendação foi seguida na pesquisa, sendo isto
feito tanto na análise técnica, anteriormente explicitada, quanto na análise dos
resultados a seguir demonstrados.
Os síndicos e coordenadores dos dois conjuntos foram antecipadamente
comunicados sobre a aplicação da APO, facilitando o acesso aos moradores e os
resultados da pesquisa foram divulgados a eles e a assessoria técnica em questão.
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Foram analisadas as modificações e adaptações feitas pelos moradores nos
apartamentos, áreas comuns dos blocos, áreas livres e estacionamentos a fim de
compreender o comportamento do usuário e poder utilizar essas informações
futuramente como insumo para a realimentação de projetos (ROMÉRO; ORNSTEIN,
2003) seguindo o caráter experimental que a Usina CTAH possui nos seus projetos.
Ou seja: os produtos finais da APO podem colaborar, de forma decisiva, na
divulgação dos resultados da pesquisa no meio acadêmico e profissional, facilitando
a leitura e a utilização das recomendações geradas.
As informações foram reunidas em planilhas eletrônicas para computador
(Excel for Windows), de modo que cada aspecto estudado pudesse ser tabulado
distintamente em uma planilha acompanhada do gráfico mais representativo dos
resultados encontrados.
A principal fonte de dados resultou da aplicação dos questionários, cujos
resultados foram tabulados e analisados no capítulo 06, a seguir.
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Neste capítulo serão analisados os resultados da pesquisa de campo e
aplicação dos questionários da APO nos moradores dos dois conjuntos. A seguir,
demonstram-se os principais dados do Conjunto Paulo Freire e do Conjunto Inácio
Monteiro em um quadro resumo (quadro 2) e se estabelece a relação física dos
mesmos no Mapa 2.

Quadro 2: Resumo dos dois conjuntos
Características

Conjunto Paulo Freire

Conjunto Inácio Monteiro

Distrito de Cidade Tiradentes, extremo
Leste de São Paulo, em frente ao
CEU Inácio Monteiro

Distrito de Cidade Tiradentes,
extremo Leste de São Paulo, em
frente ao CEU Inácio Monteiro

2010

2002

Cooperativa habitacional
autogestionária

Promoção pública municipal

mutirão autogerido com assessoria
técnica da Usina CTAH

Habitação de Interesse Social da
COHAB-SP

Agente organizador

Associação Paulo Freire, filiada à ST
Leste 1, vinculada à União dos
Movimentos pela Moradia.

PROCAV

Agente financiador

Prefeitura Municipal de São Paulo,
através do Programa de Mutirões
Autogeridos da COHAB

COHAB-SP pelo PROCAV

Localização
Data de Inauguração
Modalidade de
empreendimento
Modalidade de
construção

Fontes: USINA, 2015
e COHAB-SP, 2015.
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Mapa 2: Relação entre os Conjuntos em questão e o CEU

Fonte: elaborado pela autora com base no HABISP Plus, 2015.

6.1 Perfil dos moradores
Dos entrevistados no Conjunto Paulo Freire, 14,3% eram do gênero
masculino e 85,7% feminino, com predominância da faixa etária entre 40 e 44 anos,
solteiros, com ensino superior completo. A renda familiar predominante situa-se na
faixa de 1 a 2 salários mínimos, sendo que a maioria se encontra em situação
empregatícia registrada com carteira assinada e 100% dos entrevistados participou
do processo do mutirão desde o início, na sua fase de negociação, construção com
a assessoria e, à época da pesquisa, residiam permanentemente no conjunto.
No Conjunto Inácio Monteiro, 40% eram do sexo masculino e 60% do sexo
feminino. Dessas pessoas, 40% tinham de 20 a 24 anos, solteiros, com nível de
escolaridade o ensino médio, renda familiar também de 1 a 2 salários mínimos, com
situação empregatícia na mesma quantidade de desempregados e registrados com
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carteira assinada. 100% deles adquiriram a unidade depois de pronta da COHABSP.
Em média, os moradores do Paulo Freire moravam lá há aproximadamente 6
anos e no Inácio Monteiro as famílias residiam o conjunto há 12 anos
aproximadamente.

CONJUNTO PAULO FREIRE

CONJUNTO INÁCIO MONTEIRO

Gráfico 1: Gênero entrevistados Conjunto
Paulo Freire

Gráfico 2: Gênero entrevistados Conjunto
Inácio Monteiro

Gráfico 3: Faixa etária entrevistados
Conjunto Paulo Freire

Gráfico 4: Faixa etária entrevistados
Conjunto Inácio Monteiro

Gráfico 5: Estado civil entrevistados
Conjunto Paulo Freire

Gráfico 6: Estado civil entrevistados
Conjunto Inácio Monteiro
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CONJUNTO PAULO FREIRE

CONJUNTO INÁCIO MONTEIRO

Gráfico 7: Nível de escolaridade
entrevistados Conjunto Paulo Freire

Gráfico 8: Nível de escolaridade
entrevistados Conjunto Inácio Monteiro

Gráfico 9: Renda familiar entrevistados
Conjunto Paulo Freire

Gráfico 10: Renda familiar entrevistados
Conjunto Inácio Monteiro

Gráfico 11: Situação empregatícia
entrevistados Conjunto Paulo Freire

Gráfico 12: Situação empregatícia
entrevistados Conjunto Inácio Monteiro

Fonte: GONÇALVES, 201514 .

Elaborado pela autora por meio de dados obtidos da aplicação dos questionários nos moradores
dos conjuntos.
14
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Analisando o perfil geral dos moradores dos dois conjuntos, percebe-se que
no Conjunto Paulo Freire a grande maioria dos entrevistados tinha ensino superior
completo, ao passo que no Inácio Monteiro a grande maioria tem ensino médio
apenas. Uma hipótese aqui levantada para a causa dessa diferença de escolaridade
se relacionaria com a renda: nas famílias com baixo poder aquisitivo, os estudos principalmente dos chefes de família, que constituem a maioria dos entrevistados se tornariam uma prioridade secundária perante os outras demandas familiares.
Observa-se, porém, nos gráficos 9 e 10 acima que a renda familiar em ambos
os casos é predominantemente de 1 a 2 salários mínimos. Ou seja: a maior
escolaridade observada nos moradores do Paulo Freire não se refletiu
necessariamente em maiores rendas comparativamente ao conjunto Inácio
Monteiro.
Por outro lado, o cruzamento dos dados de situação empregatícia com a
escolaridade (gráficos 9 e 10 e gráficos 11 e 12 acima) evidencia que esta se refletiu
em maiores quantidades de famílias empregadas no Paulo Freire - 14,3%
desempregados versus 40% do Inácio Monteiro.
Analisando esses dados conjuntamente com as entrevistas realizadas com
moradores pode-se deduzir que o Movimento pela Moradia teve uma grande papel
esclarecedor perante às famílias, incentivando-os a se programar financeiramente, a
estudar e investir em suas casas. A organização social, que o Movimento pela
Moradia aqui representa, significaria para o morador uma maior apropriação da sua
própria vida.
Conforme depoimentos, ao fim da construção do Paulo Freire e antes da
cobrança da mensalidade pela COHAB-SP (que corresponde a 25% da renda
familiar), o Movimento se uniu e instruiu as famílias a investirem em suas casas e
em seus estudos enquanto não tinham ainda que pagar a parcela da moradia,
funcionando como uma assessoria financeira e de planejamento de renda para os
moradores.
Uma conclusão possível a partir desses fatos é que quanto mais organizados
são os moradores, mais conscientes da sua situação e mais esclarecidos eles são,
sendo esse fator algo desejável qualquer setor da sociedade. Rose Queiroz
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(informação verbal)15 conta que só fez faculdade por causa do incentivo que recebeu
da organização. Hoje atua como Assistente Social e coordena o ST Leste 1,
ajudando outras pessoas a conseguirem suas unidades habitacionais como ela
conseguiu.
Segundo Bolaffi (1986), a necessidade de participação dos mutirantes
envolve não apenas o processo de construção em si, mas também o
posicionamento crítico dos mutirantes com relação a questões políticas e
econômicas mais abrangentes, tais como debates sobre a dívida externa,
desemprego, construção de cidades, dentre outros. O

Movimento pela Moradia

entra nesse caso como incentivador dos seus participantes a se qualificarem,
estudarem, e a própria construção do mutirão traz consigo uma discussão política.
Há quem receba a sua unidade habitacional e não participe mais dessas discussões,
porém estes são exceções em um processo de crescimento social e político muito
mais aprofundado no qual a construção do mutirão em si está envolta (BOLAFFI,
1986).

6.2 Relação com suas moradias anteriores e com seus trabalhos
A quase totalidade das famílias entrevistadas no Paulo Freire eram
provenientes da região de São Mateus, também localizada na Zona Leste da cidade
de São Paulo, porém mais próxima em relação ao centro do que Cidade Tiradentes.
Já no caso do Conjunto da COHAB as famílias eram provenientes de uma área de
risco e foram realocadas para esse local pelo programa PROCAV (Programa de
Canalização de Córregos, Abertura de Vias e Recuperação Ambiental de Fundos de
Vale).

QUEIROZ, Roseane. Entrevista II. [maio. 2014]. Entrevistador: Larissa Soares Gonçalves. São
Paulo, 2015.
15
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CONJUNTO PAULO FREIRE

CONJUNTO INÁCIO MONTEIRO

Gráfico 13: Tipo de moradia anterior dos
entrevistados Conjunto Paulo Freire

Gráfico 14: Tipo de moradia anterior dos
entrevistados Conjunto Inácio Monteiro

Gráfico 15: Acesso ao trabalho
entrevistados Conjunto Paulo Freire

Gráfico 16: Acesso ao trabalho
entrevistados Conjunto Inácio Monteiro

Gráfico 17: Tempo de percurso casatrabalho entrevistados Conjunto Paulo
Freire

Gráfico 18: Tempo de percurso casatrabalho entrevistados Conjunto Inácio
Monteiro

!70

CONJUNTO PAULO FREIRE

CONJUNTO INÁCIO MONTEIRO

Gráfico 19: Tipo de transporte utilizado no
percurso casa-trabalho pelos entrevistados
Conjunto Paulo Freire

Gráfico 20: Tipo de transporte utilizado no
percurso casa-trabalho pelos entrevistados
Conjunto Inácio Monteiro

Gráfico 21: Facilidade de transporte em
Gráfico 22: Facilidade de transporte em
relação à moradia anterior dos entrevistados relação à moradia anterior dos entrevistados
Conjunto Paulo Freire
Conjunto Inácio Monteiro

Fonte: GONÇALVES, 201516 .

Ao analisar os gráficos 17 e 18 acima é possível perceber que uma grande
parcela dos moradores dos dois conjuntos demoram mais de 1 hora no percurso
casa-trabalho, chegando a casos de demorarem mais de 2 horas neste percurso,
sendo que a grande maioria de ambos os conjuntos utiliza dois ou mais tipos de
transporte público para tal percurso (dentre eles a van para deslocamentos intrabairro, ônibus e metrô para percorrerem maiores distâncias).
Isso implica na questão já analisada anteriormente relativa à inserção urbana
e acessibilidade dos conjuntos, uma vez que Cidade Tiradentes é localizada muito
Elaborado pela autora por meio de dados obtidos da aplicação dos questionários nos moradores
dos conjuntos.
16
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longe de linhas de metrô, sendo a Estação Itaquera a mais acessível, como será
demonstrado mais à frente, com opção de baldeação para a Estação Dom Bosco ou
Guaianazes, da linha Coral da CPTM. Além disso, apesar de estar atualmente
inserida na malha urbana, a área possui difícil acesso ao centro da cidade de São
Paulo, prejudicando o movimento entre as regiões.
Apesar disso, observou-se no Conjunto Inácio Monteiro a preferência da
localidade em Cidade Tiradentes quanto à facilidade de transporte em relação a
moradia anterior, uma vez que os moradores eram provenientes de uma área de
risco e o acesso era pior que na situação atual. Já no Conjunto Paulo Freire a
preferência não é pela localização atual pois seus moradores são provenientes de
São Mateus, local mais próximo do centro e de mais fácil acesso, comparativamente
à Cidade Tiradentes. Mesmo assim, de forma aparentemente paradoxal, de acordo
com a interpretação dos gráficos 15 e 16, pode-se constatar que os moradores do
Paulo Freire julgam o acesso ao trabalho de maneira geral “bom”, enquanto que os
do Inácio Monteiro julgam de “ruim” a “péssimo”.
Isso implica em uma discussão sobre a periferização das Habitações de
Interesse Social em geral, uma vez que o distrito de Cidade Tiradentes foi planejado
como um grande conjunto periférico e mono funcional do tipo “bairro dormitório” para
o deslocamento de populações atingidas pelas obras públicas (PREFEITURA DE
SÃO PAULO, 2015).
Isso ocorreu porque durante muito tempo a COHAB-SP utilizava como um
dos principais critérios para a aquisição de terrenos para construir HIS a localização
em zonas rurais ou nas extremas periferias da cidade, desprovidas de infra estrutura
e serviços urbanos disponíveis, com solos frágeis e inclusive em zonas delimitadas
como sendo de proteção ambiental. Essas foram as principais características de
85% das áreas adquiridas entre 1965 e 1982 pela companhia, gerando uma política
habitacional completamente desligada da gestão urbana (SILVA, 1997, p. 149-150).
A escolha do terreno era realizada com base no preço de aquisição da terra,
uma vez que a finalidade era reduzir os custos finais da moradia e adequar os
valores dos financiamentos à capacidade de pagamento das famílias (PMSP/
SEHAB, 2004, p.9). No entanto não se sabe se o preço final destas obras era de fato
menor, uma vez que os conjuntos eram construídos em um solo tão frágil que a
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necessidade de obras para viabilizar as construções poderia superar a economia
nos preços dos terrenos, sem contar com as consequências urbanas desses
conjuntos implantados irracionalmente na cidade (CONSTANTINO, 2007).
Com relação ao custo do terreno, o mercado tende a adquirir áreas mais
baratas para a construção dos empreendimentos, sob o argumento de ser a única
maneira de oferecer imóveis a preços acessíveis às faixas de menor renda e obter
retorno financeiro adequado às expectativas. Porém, conforme já mencionado
anteriormente, os terrenos mais baratos são justamente os mais distantes do centro
- localizados na periferia ou franjas urbanas - e sua utilização implica em um alto
custo social, em função da necessidade de ampliação das redes de infraestrutura,
serviços urbanos, e do aumento do custo de vida das famílias em decorrência da
dificuldade de acesso ao transporte coletivo e das grandes distâncias a serem
percorridas entre a moradia e locais de trabalho (FERREIRA, 2012).
Diversos elementos são desejáveis no entorno de áreas com habitação de
interesse social, tais como sistema de abastecimento de água, coleta e tratamento
de esgotos, pavimentação, iluminação pública, energia elétrica, coleta de lixo e
drenagem adequada das águas pluviais, além da localização em área que já conte
com infraestrutura instalada, assim como a proximidade a pontos de comércio,
serviços básicos e equipamentos educacionais, de saúde, cultura e lazer, acessíveis
por rota de pedestres, preferencialmente. O custo para morar em áreas com essas
infraestruturas e equipamentos urbanos,no entanto, é muito alto. Adquirir terrenos
para construção de HIS em áreas mais centrais implica em assumir ônus elevado
com o valor da terra urbanizada (FERREIRA, 2012), algo que geralmente não é feito
pelo poder público,

fazendo com que o processo de periferização continue se

agravando cada vez mais.
Conforme Rubano (2001):

“a discussão deixa de ser voltada ao homem, à cidade, às formas de morar,
ao conteúdo programático e às referências de produção de outros países ou
em outros momentos da história brasileira, e passa a ser tema dos
empreendedores e da economia, discutindo como produzir muito, em um
tempo que viabilize a indústria da construção e os empresários” (p.60).
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Os conjuntos em questão neste trabalho não são exceção a esse contexto de
periferização anteriormente mencionado, e portanto, estão distantes dos grandes
centros da cidade, trazendo consigo o ônus representado pela distância da moradia
ao trabalho ou o tempo de percurso casa-trabalho.

6.3 Satisfação dos moradores
Para medir os níveis de satisfação dos usuários, adotou-se uma escala de
quatro pontos (péssimo=1, ruim=2, bom=3 e ótimo=4) e calculou-se a média, moda
e desvio padrão de cada item. Um valor considerado como mínimo a ser atingido é
2,5 pontos, parâmetro determinado segundo Roméro e Ornstein (2003). Antes de
analisar os resultados na APO, é interessante salientar que esta pesquisa tem como
objetivo fazer uma avaliação do mutirão autogerido, estabelecendo como termo
comparativo o conjunto da COHAB-SP, ou seja, o foco do trabalho é o Conjunto
Paulo Freire e todas as análises efetuadas serão para este fim.

6.3.1 APO na escala da unidade habitacional

Ao analisar os quadros 3 e 4 abaixo 17 referentes às médias de cada item do
Conjunto Paulo Freire, obtidas a partir dos questionários aplicados aos moradores
com a finalidade de verificar a satisfação do usuário perante a sua moradia, é
possível verificar que, de modo geral, os moradores do conjunto estão satisfeitos
com as questões que permeiam a unidade habitacional em si.

17

Fonte: Elaborados pela autora a partir de dados coletados na aplicação dos questionários.
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Quadro 3: CONJUNTO PAULO FREIRE
UNIDADES HABITACIONAIS

MUTIRÃO

AUTOGERIDO

QUESTÕES

Média

Moda

Desvio
Padrão

Tamanho da unidade

3,857

4

0,363

Tamanho da cozinha

3,786

4

0,426

Tamanho do banheiro

3,5

4

0,65

Tamanho da sala

3,857

4

0,363

Tamanho dos dormitórios

3,357

3/4

0,745

3,5

3/4

0,519

Disposição dos cômodos

3,643

4

0,497

Espaço para distribuição de móveis e utensílios

3,643

4

0,497

Espaço para abrir e fechar todas as portas e janelas

3,857

4

0,363

Espaço para atividades de estudos e leitura

3,643

4

0,633

Espaço para receber amigos

3,571

4

0,852

3,5

4

0,855

2,643

3

1,151

4

4

0

Ventilação na cozinha

3,714

4

0,469

Ventilação na área de serviço

3,857

4

0,535

Ventilação no resto da unidade

3,857

4

0,363

Temperatura da casa no verão

2,5

2/3

0,76

1,929

1 /2

1,072

Tamanho da área de serviço

Distância entre as janelas em relação ao vizinho
Barulho de áreas vizinhas
Iluminação natural em geral

Temperatura da casa no inverno

!

Gráfico 23: Diagrama de Paretto das unidades
habitacionais do Conjunto Paulo Freire
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Quadro 4: CONJUNTO INÁCIO MONTEIRO
UNIDADES HABITACIONAIS

COHAB-SP

Média

Moda

Desvio
Padrão

Tamanho da unidade

2,4

2

0,548

Tamanho da cozinha

1,4

1

0,548

Tamanho do banheiro

2

2

0,707

Tamanho da sala

2,2

2

0,837

Tamanho dos dormitórios

1,6

1

0,894

Tamanho da área de serviço

1,2

1

0,447

Disposição dos cômodos

1,8

2

0,837

Espaço para distribuição de móveis e utensílios

1,6

2

0,548

Espaço para abrir e fechar todas as portas e janelas

2,2

2

0,837

Espaço para atividades de estudos e leitura

2,4

2

0,548

Espaço para receber amigos

2

2

0,707

Distância entre as janelas em relação ao vizinho

3

3

0

Barulho de áreas vizinhas

1

1

0

Iluminação natural em geral

3,2

3

0,837

Ventilação na cozinha

1,6

1

1,342

Ventilação na área de serviço

2,4

3

0,894

Ventilação no resto da unidade

2,6

3

0,894

Temperatura da casa no verão

2,6

3

0,894

Temperatura da casa no inverno

2,6

3

0,548

QUESTÕES

!

Gráfico 24: Diagrama de Paretto das unidades
habitacionais do Conjunto Inácio Monteiro
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Se analisar os gráficos 23 e 24 acima percebe-se, de uma forma geral, que os
itens referentes ao Conjunto do Inácio Monteiro estão abaixo da pontuação mínima
de 2,5 e foram considerados “péssimos” ou “ruins” em sua maioria, o que permite
inferir a insatisfação do moradores com suas unidades.
Tal interpretação pode remeter a uma reflexão positiva quanto ao projeto
desenvolvido pela Usina CTAH em relação às unidades, uma vez que estas foram
pensadas individualmente para cada família, permitindo ainda a adaptação de cada
família para a sua moradia.
De acordo com depoimentos dos próprios moradores, o uso da estrutura
metálica teve inúmeras vantagens, acelerando muito a construção, definindo os
gabaritos para os mutirantes e facilitando a obra por ser pré-fabricada. Além disso,
também permitiu que o morador mudasse a planta do apartamento conforme as
suas necessidades ao longo da sua vida, adequando cada unidade ao estilo de vida
de cada família.
Isso não aconteceria caso fosse de alvenaria estrutural, por exemplo, como é
produzida a maioria dos conjuntos habitacionais de HIS. Cada família teve a
liberdade de montar a sua própria unidade, além das diferentes tipologias que a
Usina CTAH já havia pensado anteriormente.
Se contrapondo a isso, segundo Ferreira (2012), os empreendimentos
verticais sem elevador são os que são reproduzidos mais amplamente no território
nacional e não necessariamente com bons resultados arquitetônicos e com
diferenciação de tipologias.
Ao se analisar sob a ótica da qualidade arquitetônica, a produção pública
herdada da péssima qualidade da produção do regime militar, no período do BNH,
quando a moradia dos grandes conjuntos habitacionais sequer era considerada
propriamente “arquitetura” pela categoria profissional, teve como resultado
empreendimentos sem projeto, de grande impacto ambiental, idênticos, com planta
em formato de H reproduzidos infinitamente, péssima qualidade construtiva,
conjuntos monofuncionais, que se tornaram imensas, distantes e desagradáveis
cidades-dormitórios (FERREIRA, 2012).
Por outro lado, a partir dos anos 1990, novas experiências de políticas
habitacionais foram implementadas em algumas cidades, por meio de iniciativas

!77

estaduais ou municipais, tais como mutirões, concursos de arquitetura, dentre
outros. A maior presença de arquitetos nessas políticas marcou uma inflexão no
padrão de qualidade da produção da habitação social pública no Brasil. Mesmo que
em diversas situações ainda não tenha se desvinculado do “padrão BNH”, observase a produção de referências de projetos com maior qualidade.
No entanto, segundo Ferreira (2012) “(…) a habitação popular no Brasil
tornou-se sinônimo de baixa qualidade” A extensa produção habitacional realizada
pelo programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) exemplifica como ainda se fazem
necessárias grandes melhorias na qualidade dos projetos produzidos no país.
Busca-se nesta pesquisa estabelecer um contraponto a essa produção
habitacional de baixa qualidade, utilizando o conjunto Paulo Freire como exemplo
disso. Os bons resultados com relação à percepção de qualidade e o bem estar dos
usuários nas unidades habitacionais obtidas pelos gráficos anteriormente mostrados
evidencia isso.
Dimensionamento e Ergonomia
Analisando-se o tamanho da unidade, da sala, banheiro, cozinha, área de
serviço e dormitórios, o único item que não foi classificado como “ótimo” no Conjunto
Paulo Freire foi o tamanho dos dormitórios, que foi classificado entre “bom” e “ótimo”
e está bem acima da pontuação considerada mínima de 2,5.
Os itens de distribuição dos cômodos, espaços para guardar utensílios e
móveis, abrir e fechar todas as portas e janelas, para atividades de leitura e estudos
e para receber amigos, também foram classificados como “ótimo” pelos moradores
do Conjunto Paulo Freire.
Em contraposição, no Conjunto Inácio Monteiro, as questões de tamanho da
unidade, tamanho da sala e banheiro foram classificados como “ruins” e o tamanho
da cozinha, área de serviço e dormitórios foram classificados como “péssimos” e
todos estão abaixo do ponto mínimo de 2,5.
O mesmo acontece para os itens de distribuição dos cômodos, espaços para
guardar utensílios e móveis, abrir e fechar todas as portas e janelas, para atividades
de leitura e estudos e receber amigos, que também foram classificados como “ruim”
pelos moradores.
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O mínimo exigido pela Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano da
Prefeitura do Município de São Paulo são 36m2, de área útil mínima por unidade de
habitação de dois ou mais dormitórios, sendo os dois conjuntos considerados
adequados.
Porém, os ambientes do primeiro são melhores distribuídos, com espaço
inclusive para uma dispensa, uma cozinha confortável e uma área de serviço
adequada. O mesmo não se observa no segundo, conforme percebe-se nas figuras
17 e 18, onde os ambientes são muito pequenos, a cozinha não possui ventilação e
iluminação naturais diretas, tendo somente uma janela na área de serviço, que é
subdimensionada.
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Figura 16: Imagens de uma unidade tipo do Conjunto Paulo Freire18

Fonte: GONÇALVES, 2015.

18

Fotografias na sequência: salas, dormitório casal, dormitório filhos, cozinha, dispensa,
banheiro e lavanderia.
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Figura 17: Imagens de uma unidade tipo do Conjunto Inácio Monteiro19

Fonte: GONÇALVES, 2015.

De acordo com Ferreira (2012), ao se tratar do dimensionamento das
unidades é preciso contemplar espaços necessários ao uso de cada ambiente, com
mobiliário adequado ao tamanho e perfil da família, sem comprometer a circulação.
O dimensionamento das unidades pode se referenciar como parâmetro mínimo,
conforme quadro 5 a seguir; no entanto, precisa permitir também o desenvolvimento
de outras funções no ambiente, inclusive a flexibilidade nos arranjos do mobiliário
(FERREIRA, 2012).
19

Fotografias na sequência: sala, dormitório casal, dormitório filhos, cozinha, banheiro e
lavanderia.
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No conjunto Paulo Freire existe a possibilidade de uso dos cômodos para
trabalho e estudo, por exemplo. Na cozinha levou-se em consideração a presença
concomitante de mais de um morador, com espaço de armazenamento. Além disso,
todas as prumadas hidráulicas do edifício e internamente às unidades foram
otimizadas.
Em relação ao dimensionamento dos ambientes, se analisado segundo
recomendações do IPT (1987) no manual específico de orientação para “Execução
Racionalizada de Instalações em Intervenções para ajuda mútua”, o Conjunto Paulo
Freire está, em geral, acima das áreas consideradas mínimas para cada ambiente,
conforme observado no quadro 5 a seguir, assim como se analisado pela legislação
municipal vigente.
A tipologia 1, apesar de ter uma metragem quadrada da cozinha menor que a
área recomendada pelo IPT (1987), a cozinha, sala de jantar e sala de estar são
unidas em um mesmo ambiente, assim como as tipologias 2 e 3. Os quartos na
tipologia 1 têm a área útil menor das consideradas mínimas, porém essa unidade
tem 3 quartos e sala ampla (quase 15m²) escolha de projeto feita a fim de variar as
tipologias em função das diferentes famílias que iriam adquirir a unidade. Já se o
Paulo Freire for analisado pela legislação estadual, mais exigente quanto às
metragens quadradas mínimas dos dormitórios, nenhum deles de nenhuma tipologia
estão adequados. O resto das unidades estão adequadas conforme essa legislação.
Nota-se que a Usina CTAH priorizou os ambientes coletivos das unidades em
detrimento dos ambientes íntimos. As áreas de circulação que aparecem no quadro
a seguir se configuram, no caso do Conjunto Paulo Freire, em pequenos halls
íntimos que dividem as áreas sociais e íntimas da unidade, trazendo a possibilidade
de ter armários embutidos nesta área - que podem ser usados como guarda-roupas
ou despensas pelos moradores - o que segundo Roméro e Ornstein (2003) é
desejável em HIS.
Ao analisar o Conjunto Inácio Monteiro em relação ao dimensionamento das
unidades nota-se que os ambientes, excluindo o banheiro, estão todos
subdimensionado segundo o IPT (1987) e o Código Sanitário (1978), estando
somente adequado perante o Código de Obras e Edificações (1992). O banheiro,
por sua vez, está superdimensionado, podendo essa área ser melhor aproveitada
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caso redesenhado o padrão da COHAB-SP, neste caso. A sala fica muito aquém do
mínimo exigido pelo IPT (1987) possuindo apenas 8m² e não possibilitando
diferentes layouts, ou até mesmo a colocação de mesas de jantar. Na tipologia
visitada pela pesquisadora não existia um local determinado para fazer as refeições.

Quadro 5: Áreas úteis mínimas recomendadas e áreas úteis por cômodo encontradas nas
tipologias dos conjuntos (em m²)20
Instituição

1o
2o
3o
dorm. dormit. dormit.

Sala

Coz.

Banho A.S.

Circ. TOTAL

IPT (1987)

9,00

8,00

8,00

12,00

10,00

2,50

1,50

-

-

Código de Obras e
Edificações (1992) Legislação municipal

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00

1,50

-

-

Código
Sanitário (1978) Legislação estadual

12,00

10,00

8,00

8,00

4,00

2,50

-

-

-

Tipologia 1 Conjunto Paulo
Freire

7,33

5,08

5,08

14,96*

8,38*

2,64

4,20

1,31

48,98

Tipologia 2 Conjunto Paulo
Freire

8,67

8,56

-

15,58*

7,87*

2,63

4,20

1,34

48,85

Tipologia 3 Conjunto Paulo
Freire

9,01

9,00

-

17,44*

5,97*

2,64

4,21

1,35

49,62

Tipologia 4 Conjunto Paulo
Freire

9,00

9,00

8,69

17,27

7.30

2,63

2,56

1,21

50,36

Tipologia única Conjunto Inácio
Monteiro

7,66

7,66

-

8,00

6,75

2,91

1,42

-

34,4

*salas e cozinha são consideradas o mesmo ambiente pelo desenho da planta.

A partir desses dados analisados é possível se concluir, primeiramente, que a
legislação municipal precisa ser revista, uma vez que a metragem quadrada mínima
exigida para cada ambiente está muito subdimensionada em relação aos outros
parâmetros estabelecidos.

Dados dos conjuntos obtidos por meio do redesenho das plantas fornecidas pela COHAB-SP e
pela Usina CTAH.
20
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O Conjunto Paulo Freire se mostra novamente superior em relação ao
Conjunto Inácio Monteiro ao se discutir o dimensionamento das unidades. Em áreas
totais construídas, as tipologias têm 56 e 57m² em relação à aproximadamente 40m²
do Conjunto Inácio Monteiro, além dos cômodos serem melhor distribuídos e os
espaços melhor aproveitados.

Flexibilidade e adaptabilidade
Este parâmetro se refere às possibilidades de alteração interna às unidades,
segundo as diferentes necessidades de seus moradores. Um projeto adequado
possibilita a variação nos arranjos dos cômodos, para se adequarem às diversidades
e mudanças no perfil e composição familiares e de uso. Famílias crescem, pessoas
envelhecem: um apartamento para composição de quatro moradores, dois adultos,
um adolescente e um bebê, no espaço de alguns anos, talvez passe a ser de um
casal com uma criança, e, no futuro, de um casal, ou uma nova família, da próxima
geração. O uso de alvenarias leves, não estruturais, por exemplo, possibilitaria
alterações de planta a custos baixos. Recomenda-se também prever variação
tipológica nas unidades em um mesmo empreendimento, visando atender a
diferentes perfis familiares (FERREIRA, 2012).
Este quesito é bem estabelecido no Conjunto Paulo Freire, uma vez que
existem diferentes tipologias no projeto, abrangendo diferentes famílias e sem o uso
de alvenaria estrutural, o que permite a mudança no layout conforme a necessidade
das pessoas.
Conforto Acústico
Com relação ao item “barulho de áreas vizinhas”, observa-se que no Paulo
Freire, apesar da moda ter sido apontado para o valor “bom”, houve um desvio
padrão muito alto, indicando que existem moradores muito insatisfeitos com esse
item. No Inácio Monteiro esse item também foi considerado de forma negativa,
sendo classificado como “péssimo”. Nas entrevistas os moradores de ambos os
conjuntos reclamavam do barulho intenso dos vizinhos vindo das áreas externas.
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Isso se deve basicamente à proximidade das vias de circulação e dos bolsões
de estacionamentos, ao excesso de veículos pertencentes ao conjunto e à
fragilidade da janela, que isola muito pouco nos dois casos.
Conforto Térmico
Nos itens “temperatura da casa no verão” e “temperatura da casa no inverno”
verificou-se que os entrevistados do Paulo Freire apresentaram respostas de
tendência negativa, sendo os únicos dentre todos os itens avaliados que ficaram na
média 2,5 pontos ou menores. Apesar disso, constatou-se

que o desvio padrão

nesses casos é alto, que essa resposta não é uma unanimidade para esse item. No
Conjunto Inácio Monteiro esses itens não foram considerados tão negativamente,
ficando com uma moda de “bom” e ultrapassando a pontuação mínima de 2,5.
Uma hipótese para essa diferença é o uso da estrutura metálica no Conjunto
Paulo Freire comparativamente ao emprego de estrutura convencional de concreto
utilizada na construção no Conjunto Inácio Monteiro, uma vez que o metal conduz
muito calor e pode influenciar diretamente na temperatura dos ambientes (FROTA;
SCHIFFER, 2001).
Porém, é preciso efetuar um estudo mais a fundo sobre a relação entre o
conforto térmico e a estrutura metálica do Paulo Freire para que essa hipótese seja
confirmada, uma vez que aqui se utilizou somente uma análise pouco aprofundada
da questão e o levantamento de uma hipótese não confirmada.
A não unanimidade das respostas do Paulo Freire também pode sugerir uma
relação com a orientação solar de cada apartamento, de modo que a percepção do
usuário com relação à temperatura se alterou de acordo com a fachada
predominante da respectiva unidade. Ao analisar o projeto arquitetônico do conjunto,
pode-se constatar que nem todas as unidades foram direcionadas para a fachada
com orientações solares adequadas, considerando os parâmetros apresentados no
Manual do Conforto Térmico (FROTA; SCHIFFER, 2001, p.75), que aponta que “nas
localidades onde o clima é predominantemente quente, deve-se evitar que a
radiação solar direta atinja as construções e penetre excessivamente nos ambientes,
prevenindo-se, assim, ganhos demasiados de calor”
Utilizando-se como parâmetro para conforto ambiental as diretrizes apontadas
por Ferreira (2012) observa-se que importante priorizar a ventilação cruzada nas
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unidades, as boas condições de conforto térmico e desempenho acústico adequado.
Também são diretrizes apontadas pelo autor a priorização de sistemas que
possibilitem diferentes desempenhos, em função das variações regionais,
diversidade climática e usos, garantindo também conforto acústico.
O autor também aponta que a preocupação com o meio ambiente tem
indicado a urgência de se pensar mecanismos e dispositivos de maior eficiência
energética, por questões econômicas e pelo próprio esgotamento de recursos não
renováveis. Aspectos relacionados à adequabilidade da edificação ao clima local têm
se tornado cada vez mais importantes e determinantes nas soluções adotadas em
projeto (FERREIRA, 2012) e surgem como um cenário a ser incorporado nos
próximos projetos.
Analisando o conjunto sob esses parâmetros, constatou-se que o fluxo de ar
interno nas unidades habitacionais no Conjunto Paulo Freire é favorecido em função
da localização e do tipo de aberturas existentes. A ventilação cruzada nos ambientes
favorece enormemente o conforto térmico, facilita e acelera a renovação do ar
(FERREIRA, 2012). No Paulo Freire, todos os ambientes possuem aberturas de
janelas e portas, permitindo uma maior circulação do ar, conforme o croquis abaixo
(figura 19). O conforto acústico é permitido pela própria forma do edifício, que se
abre para um pátio interno, diminuindo ruídos externos, porém isso se mostrou, pela
ótica do morador, ineficiente.
Figura 18: Esquema de circulação cruzada aconselhada nas unidades habitacionais.

Fonte: FERREIRA, 2012. p.94.
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A conclusão que se chegou a partir da análise dos quadros 3 e 4 e gráficos 23
e 24 em relação à unidade habitacional em si é que nos itens relacionados a
conforto térmico e acústico é preciso um estudo mais aprofundado, buscando
adequar os próximos projetos a uma melhor relação com o conforto térmico e
acústico.
Custos de Construção
Em relação aos custos da construção, de acordo com os parâmetros
estabelecidos por Ferreira (2012), a primeira recomendação é a necessidade de se
pensar a economia na construção como elemento para a melhoria do projeto
arquitetônico. Os custos de manutenção também necessitam ser levados em conta,
garantindo aos moradores o mínimo de gastos com o imóvel durante o período em
que está comprometido com o financiamento (FERREIRA, 2012).
No conjunto Paulo Freire, a COHAB inicialmente tinha aprovado o orçamento
para instalação de janelas de ferro, mas esse tipo de material tem uma durabilidade
muito curta, enferruja e exige muita manutenção, que aconteceria bem à época que
os moradores iriam iniciar o pagamento de suas parcelas para a COHAB. Conforme
relatos, a Usina fez todos os cálculos de quanto os moradores iriam gastar por ano
com a manutenção das janelas de ferro, passando zarcão e tinta sempre que
necessário, versus a manutenção das janelas de alumínio e provaram a sua
viabilidade de implantação (informação verbal).
Além disso, como já mencionado anteriormente, no conjunto estudado, por se
tratar de um mutirão autogerido, se economizou muito investimento ao
desconsiderar a intermediação com a incorporadora, o que permitiu o investimento
dessa verba em outros itens importantes para o projeto.
Distribuição das unidades nos pavimentos tipo
De acordo com Ferreira (2012) ao se tratar da distribuição das unidades nos
pavimentos tipo, é preciso garantir a privacidade das unidades, a facilidade de
acesso, boa relação entre o número de unidades no pavimento e as circulações
vertical e horizontal, maximização do uso de iluminação natural nas áreas
condominiais e melhores condições de conforto ambiental: orientação adequada,
iluminação natural e ventilação cruzada.
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O conjunto Paulo Freire é um bom exemplo da aplicação desses parâmetros
de qualidade no projeto, uma vez que a circulação vertical com uso de estruturas
metálicas em diversos pontos permitiu um espaço para convívio no terraço em frente
à algumas unidades. Além disso, foram previstas e implantadas áreas ajardinadas ,
espaços de convívio com boa insolação, formando percursos agradáveis para os
moradores.

Figura 19: Fotografias das caixas de escada dos conjuntos21

Fonte: GONÇALVES, 2015.

Eficiência
No quesito eficiência, Ferreira (2012) considera ser necessária a priorizarão
de sistemas construtivos que usem a modulação na construção para redução de
perdas de materiais pela necessidade de cortes, e a adoção de dimensões
padronizadas, permitindo a utilização de componentes industrializados ou préfabricados para reduzir as perdas de materiais e os resíduos produzidosTais
medidas são exemplos de eficiência na construção.
O Conjunto Paulo Freire, conforme já mencionado anteriormente, foi
construído completamente modulado, com estrutura metálica e blocos de concreto,

21

À esquerda, caixa de escadas do Conjunto Paulo Freire. À direita, caixa de escadas do
Conjunto Inácio Monteiro.
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permitindo o uso de materiais pré fabricados, evitando entulhos e facilitando a
construção para a mão de obra não especializada.

Figura 20: Fotografias dos conjuntos22

Fonte: GONÇALVES, 2015.

6.3.2 APO na escala do condomínio (implantação)23
A seguir serão analisados os resultados da APO na escala da implantação do
Conjunto Paulo Freire e do Conjunto Inácio Monteiro, obtidos a partir da aplicação
de questionários nos moradores.
Ao analisar os quadros 6 e 7 e os gráficos 25 e 26, referentes às médias de
cada item do Conjunto Paulo Freire em relação à implantação do edifício no terreno,
é possível verificar que, de modo geral, os moradores do conjunto estão satisfeitos
com as questões que permeiam o condomínio, com opiniões em sua maioria acima
do mínimo exigido de pontuação 2,5.
Já no quadro 6 do Conjunto Inácio Monteiro, de uma forma geral, os itens
estão abaixo da pontuação mínima de 2,5 e foram, em sua maioria, considerados
“péssimos”, mostrando a insatisfação do morador.
22

Fotografias que demonstram a interação entre os conjuntos, sendo eles um de frente para o outro.

23

Fonte: Elaborados pela autora a partir de dados coletados na aplicação dos questionários.
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QUADRO 6: CONJUNTO PAULO FREIRE
CONDOMÍNIO

MUTIRÃO

AUTOGERIDO

QUESTÕES

Média

Moda

Desvio
Padrão

Coleta de lixo

2,93

3

0,997

Abastecimento de gás de cozinha

3,50

4

0,941

Instalações de hidráulica

3,50

4

0,650

Instalações de esgoto

3,64

4

0,497

Segurança fora do conjunto

1,71

1/2

0,914

Segurança dentro do conjunto

2,21

2

0,579

Relação com os vizinhos

3,43

3/4

0,646

Áreas externas comuns

2,86

3

0,54

Gastos do conjunto

2,93

3

0,730

Estacionamento

2,21

2/3

1,051

Relação com o síndico (a) / zelador (a)

3,286

3

0,726

Área de crianças, jovens e idosos

2,50

3

1,092

Assessoria aos deficientes físicos

3,07

3

0,917

Áreas verdes e jardins

3,50

3/4

0,519

!

Gráfico 25: Diagrama de Paretto do condomínio do
Conjunto Paulo Freire
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Quadro 7: CONJUNTO INÁCIO MONTEIRO
CONDOMÍNIO

COHAB-SP

QUESTÕES

Média

Moda

Desvio
Padrão

Coleta de lixo

3,00

3

0,00

Abastecimento de gás de cozinha

3,00

3

0,00

Instalações de hidráulica

2,60

3

0,548

Instalações de esgoto

2,40

3

0,894

Segurança fora do conjunto

1,80

1

1,095

Segurança dentro do conjunto

2,60

3

0,548

Relação com os vizinhos

3,20

3

0,837

Áreas externas comuns

1,60

1

0,894

Gastos do conjunto

1,40

1

0,894

Estacionamento

1,40

1

0,548

Relação com o síndico (a) / zelador (a)

2,20

2

1,304

Área de crianças, jovens e idosos

1,00

1

0,00

Assessoria aos deficientes físicos

1,00

1

0,00

Áreas verdes e jardins

1,20

1

0,447

!

Gráfico 26: Diagrama de Paretto do condomínio do
Conjunto Inácio Monteiro
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Instalações
Em relação às instalações hidráulicas, de esgoto, gás de cozinha e coleta de
lixo, os moradores entrevistados dos dois Conjuntos se mostraram satisfeitos com
os serviços. Ainda assim, vale a observação de que o fornecimento de gás do
Conjunto Inácio Monteiro é feito por meio de botijões, e fica sob a responsabilidade
de cada unidade. O mesmo não ocorre no Conjunto Paulo Freire, cujo gás é
fornecido por encanamento, que por sua vez já havia sido previsto no projeto e com
instalações adequadas.
Segurança
As questões de segurança ao que se refere à violência urbana24 foram, em
ambos os casos, questionadas pelos moradores e mostraram resultado negativo,
conforme observa-se nos quadros 5 e 6 e nos gráficos 25 e 26 acima referenciados.
Segundo Ferreira (2012) uma forma de combater essa falta de segurança é o
estímulo à implantação de comércio local de apoio, que dinamiza a vida do conjunto
habitacional e traz a sensação de segurança. Eventualmente, as praças nos
condomínios poderiam ter acesso público, integrando-se à cidade, dando fluidez
urbana ao conjunto e trazendo, com isso, um movimento de pessoas por entre o
pavimento térreo dos edifícios, dinamizando e diferenciando o uso do mesmo,
aumentando assim a sensação de segurança aos moradores. Além disso, áreas
comerciais poderiam ser alugadas para ajudar no custeio de despesas condominiais,
o que aumentaria ainda mais a movimentação de pessoas neste local.
Vale ressaltar, porém, que esta questão é influenciada pela conjuntura atual
do país e da cidade e está sujeita a flutuações, não sendo específica dos conjuntos
em si, mas importante para a discussão.
Áreas externas comuns
As questões referentes à áreas externas comuns, áreas destinadas a
crianças, jovens e idosos, áreas verdes e jardins dos conjuntos demonstraram muita
discrepância entre si, sendo mostrado no Paulo Freire uma avaliação “boa” para
todos esses itens e no Inácio Monteiro uma avaliação “péssima”.

Roméro e Ornstein (2003) chama essa segurança referente à violência urbana de “segurança
contra assaltos e roubos”.
24
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De acordo com os critérios estabelecidos por Ferreira (2012), as áreas
comuns e de lazer devem ser instrumento de integração dos empreendimentos à
cidade por meio do tratamento adequado das áreas privadas, condominiais, semipúblicas e públicas. Deve-se priorizar o acesso e uso público dos térreos e a mescla
de usos, permitindo o desempenho de diferentes funções e atividades.

Figura 21: Imagens das áreas de convívio dos moradores25

Fonte: GONÇALVES, 2015.

Na sequência: pátio interno com equipamentos de ginástica fornecidos pela Prefeitura, salão onde
são realizadas festas e reuniões da comunidade e varandas em frente às unidades.
25
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No Conjunto Paulo Freire existe uma praça central com equipamentos de
lazer, que permite o uso por crianças e idosos, e também um local que serve como
área de apoio para reuniões de condomínio e salão de festas para uso dos
moradores. Além disso, algumas unidades têm varandas na frente, que também são
usadas como espaços de convívio de cada pavimento. Observa-se esses espaços
na figura 22 acima.
A Usina CTAH estudou muito o projeto junto com os moradores até que se
chegasse em uma forma final. O projeto foi refeito inúmeras vezes. Rose Queiroz
conta que, ao finalizarem o projeto, os moradores indagaram a falta de um espaço
de convívio (informação verbal)26. A Usina, depois de ter o projeto quase
inteiramente finalizado, modificou o projeto inteiro novamente para a satisfação dos
moradores e criou no pavimento térreo uma área que hoje serve como convivência,
sem diminuir a quantidade de unidades.
O resultado disso foram espaços de convivência dentro do condomínio que
permitem o usufruto a todas as idades e dinamizaram a circulação para dentro dos
portões, permitindo que todos os moradores dividissem os espaços em comum e
criassem uma relação de amizade uns com os outros. Ainda assim, o plano dos
moradores envolve a criação de mais um espaço direcionado aos idosos do
conjunto, com atividades e lazer organizados pelos próprios moradores.
Nenhum desses equipamentos e espaços existem no terreno do Conjunto
Inácio Monteiro, o que explica a insatisfação dos moradores em relação à
implantação do edifício. Não existem áreas de convívio e os moradores relatam que,
devido a um regulamento interno do condomínio, não é permitida a permanência de
moradores no hall na frente das unidades, obrigando-os a permanecerem dentro de
suas casas e não usufruindo espaços externos.
Estacionamento
A questão do estacionamento é abordada com fervor pelos moradores. No
Conjunto Paulo Freire as vagas se distribuem em uma parte do pavimento térreo
referente à rua de acesso secundário, na parte posterior do terreno. Isso implicou
em não ocupar o acesso principal dos pedestres por carros, diminuindo a oferta de

QUEIROZ, Roseane. Entrevista II. [maio. 2014]. Entrevistador: Larissa Soares Gonçalves. São
Paulo, 2015.
26
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vagas por morador. Assim, como não há vagas suficientes para todos os moradores,
os automóveis restantes ficam estacionados na rua adjacente ao conjunto ou até
mesmo gerando conflitos entre vizinhos na disputa por um local para estacionar o
carro (informação verbal).
O morador Sérgio conta que, à época que o conjunto estava em construção,
de um total de 100 famílias que iriam adquirir as unidades, somente 7 possuíam
carro. Ele complementa relatando que, naquela época, era muito difícil ter carro,
principalmente no perfil de baixa renda (informação verbal) 27.
Foi uma escolha de projeto da Usina CTAH priorizar o espaço para as
crianças brincarem, o pátio com equipamentos para os idosos e as áreas verdes em
detrimento de vagas para veículos no térreo, que poderiam alternativamente serem
estacionados na rua externa ao conjunto.
O estacionamento atualmente é bastante disputado, pois tem poucas vagas e
estas não são suficientes para todos os moradores, que hoje têm maiores
possibilidade de terem carros próprios. Sérgio julga isso como um erro de projeto,
mas, de acordo com parâmetros urbanísticos contemporâneos, a ocupação de
espaços direcionados às pessoas por automóveis é indesejável.
Conforme Jan Gehl (2013) explicita, “(…) nos esforços para lidar com a maré
crescente de automóveis, todo espaço disponível da cidade era simplesmente
preenchido com veículos em movimento e estacionados”. Ele salienta a necessidade
de pensar as cidades sobre outro viés que não o do carro. Tal lógica foi empregada
no projeto do Conjunto Paulo Freire pela Usina .
Coerentemente com os conceitos defendidos por Gehl, Ferreira (2012)
recomenda evitar a ocupação de espaços potenciais de convívio e permanência dos
moradores por estacionamentos, além de estimular a mescla de usos. A decisão
arquitetônica de não usar o térreo como estacionamento deve ser analisada,
portanto, como possibilidade real de melhoria dos conjuntos, uma vez que este
espaço poderia ser melhor aproveitado com áreas de lazer e paisagismo.
No Conjunto da COHAB-SP, todo o espaço na frente dos edifícios foi ocupado
com estacionamento, sendo que estes poderiam ser melhor aproveitados com
Entrevista com moradores do Conjunto Paulo Freire. Entrevista III. [nov. 2015]. Entrevistador:
Larissa Soares Gonçalves. São Paulo, 2015.
27
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equipamentos para as crianças, que atualmente, em função das limitações do
projeto, são obrigadas a brincar por entre os carros.
Figura 22: Imagens dos estacionamentos de ambos os conjuntos28

Fonte: GONÇALVES, 2015.

Distanciamento entre edificações
Neste item, conforme Ferreira (2012), deve-se prever distância adequada
entre os edifícios, com o objetivo de proporcionar insolação nas unidades
habitacionais no inverno por, no mínimo, três horas, garantindo padrão mínimo de
salubridade e habitabilidade. Deve-se também evitar agrupamentos muito extensos
de unidades habitacionais, com o objetivo de promover ventilação natural entre as
unidades, por entre suas paredes externas, ou internamente a elas, por meio da
ventilação cruzada. As edificações não podem se comportar como barreiras para os
ventos dominantes, constituindo grandes massas compactas.
As edificações do Conjunto Paulo Freire estão a distâncias suficientes das
edificações adjacentes, se organizando em volta de um pátio interno, que garante a
iluminação e ventilação natural, circulação do ar e salubridade de todo o conjunto.
Dentro das unidades, as janelas e portas permitem a ventilação cruzada e todos os
ambientes têm iluminação e ventilação natural.

Na sequência: estacionamento nos fundos do Conjunto Inácio Monteiro, em uma área de resquício
da implantação do edifício; estacionamento na parte frontal do Conjunto Inácio Monteiro, em uma
área privilegiada de acesso ao terreno.
28
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O Conjunto Inácio Monteiro faz divisa com o Conjunto Paulo Freire e com a
praça que abriga o CEU, possuindo também uma distância adequada das
edificações adjacentes. Todas as fachadas têm possibilidade de ventilação, porém
nem todos os ambientes das unidades são diretamente ventilados e iluminados
naturalmente. A cozinha, por exemplo, como já demonstrado anteriormente, não
possui ventilação direta, sendo ventilada pela abertura da sala ou da área de
serviço.
Paisagismo e áreas verdes
De acordo com Ferreira (2012), um empreendimento habitacional deve ter um
projeto paisagístico que crie condições adequadas à permanência e convívio dos
moradores, com áreas sombreadas, permitindo percursos agradáveis no interior do
conjunto e utilizando elementos que promovam transição gradual e agradável entre
os espaços privados e públicos. O uso de vegetação pode melhorar o microclima
local, criar proteção contra radiação solar direta, melhorar a qualidade do ar e
permitir uma maior permeabilidade do solo em épocas de chuvas.
No Conjunto Paulo Freire existem áreas sombreadas, permitidas pelo renque
dos edifícios, que criam espaços livres diferenciados no interior do terreno. As áreas
verdes não são muito extensas devido à grande taxa de ocupação adotada no
projeto. Porém, as áreas verdes que existem são bem delineadas e com uso de
vegetação local, doada pela administração do Parque do Rodeio, localizado em área
próxima ao conjunto na Cidade Tiradentes e construído a partir de uma dinâmica de
cooperação entre poder público e iniciativa privada (COELHO, 2008, p.25-26).
Figura 23: Espaços livres de edificações dos conjuntos29

Na sequência: detalhe no piso drenante usado no estacionamento do Conjunto Paulo Freire, área
verde do Conjunto Paulo Freire com vegetação doada do Parque do Rodeio e área verde sem
qualificação do Conjunto Inácio Monteiro.
29
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Na área do estacionamento o piso utilizado é drenante e permite a absorção
de água, evitando acúmulos de água da chuva, por exemplo. No Conjunto Inácio
Monteiro as únicas áreas verdes são os taludes que se configuram como espaços
residuais resultantes da implantação dos edifícios, sem qualificação alguma e sem
interação dos moradores com elas.
Apoio aos deficientes físicos
No quesito apoio aos deficientes físicos, o Conjunto Paulo Freire apresenta
unidades no pavimento térreo voltadas aos deficientes e rampas por todo o seu
percurso, porém não possui elevadores ou rampas que permitam vencer o desnível
entre os andares, limitando os apartamentos dos deficientes ao pavimento de
acesso.
Sendo assim, os edifícios não atendem aos quesitos de acessibilidade da
NBR 9050/94 para portadores de deficiência, pois o acesso ao pavimento superior é
possível somente por escadas e inexistem sanitários adaptados. Também o próprio
acesso ao pavimento térreo, dividido entre dois níveis parcialmente por escadarias,
fica limitado quanto a esse aspecto.
O mesmo acontece com o Conjunto Inácio Monteiro, porém os moradores se
mostram muito mais descontentes com esse aspecto do que em relação ao outro
conjunto, conforme observa-se nos quadros 6 e 7 e nos gráficos 25 e 26 referentes à
APO na escala das unidades habitacionais dos conjuntos.
Adequação à topografia do terreno
Ao implantar um conjunto habitacional é preciso levar em consideração a
adequação às condições físicas do terreno, de modo a minimizar a necessidade de
movimentação de terra, contribuindo para a redução do impacto ambiental causado
pelas novas edificações e do custo proveniente dos cortes, aterros e contenções
(FERREIRA, 2012).
Os aterros e cortes devem se dar preferencialmente em uma mesma área,
reduzindo o trânsito de máquinas na obra e o transporte de terra. Deve-se priorizar a
criação de taludes com menos de 2 metros de altura, pois nessas condições a
estabilidade do terreno é garantida com estruturas simples. Além disso, as
declividades e elementos naturais do terreno devem ser incorporados ao projeto,
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reduzindo os custos de implantação de redes de esgoto e drenagem e garantindo a
segurança e estabilidade da ocupação (FERREIRA, 2012).
O projeto concebido pela Usina CTAH se apropriou do desnível do terreno,
permitindo o acesso geral por um nível intermediário, de modo a permitir a
construção de 7 andares, três pavimentos a mais do que o utilizado usualmente em
conjuntos do gênero. Tal arranjo foi possível pela disposição de dois andares abaixo
do nível de acesso e quatro acima, além da ocupação do térreo por unidades
habitacionais, aumentando o número de famílias que iriam morar ali. Uma passarela
metálica conecta todas as edificações do conjunto em cada pavimento. Tal
implantação possibilitou a minimização dos movimento de terra por conta de um
projeto arquitetônico adequado.
Neste aspecto a implantação do Conjunto Inácio Monteiro foi parecida,
também aproveitando o desnível do terreno em relação à quantidade de pavimentos.
Porém, a passarela existente somente possibilita o acesso ao edifício, transpondo o
talude resultante da implantação, mas sem qualificar o pavimento. Tal sistema de
implantação, empregado frequentemente pela COHAB-SP, aparece de modo
padronizado na maioria dos conjuntos do entorno.

Figura 24: Imagens do acesso aos conjuntos30

Fonte: GONÇALVES, 2015.

À esquerda, passarela de acesso ao Conjunto Inácio Monteiro. À direita, passarelas de acesso ao
Conjunto Paulo Freire. Pode-se observar o uso da mesma solução arquitetônica caracterizada por um
acesso por um nível intermediário e aproveitamento melhor do desnível do terreno na implantação
dos edifícios, porém executadas de formas diferentes.
30
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A esse respeito, Constantino (2007) observa que, ao se analisar os projetos
da COHAB-SP, percebe-se uma excessiva padronização dos conjuntos construídos,
que se mostram descuidados quando se trata de delimitação dos espaços públicos,
com blocos idênticos em diferentes regiões e situações urbanas, sem diferenciação
de usos, com unidades pequenas conformando quarteirões repetitivos, espaços
disformes e opacos fora da malha urbana.
Ainda a esse respeito, segundo Rubano (2001), o cenário da produção
habitacional da COHAB são os blocos repetitivos de apartamentos de 4 pavimentos,
com unidades nos térreos, cujas portas de ingresso não guardam a relação precisa
com as ruas internas ao conjunto, dificultando orientação do pedestre. Os espaços
entre edificações são coletivos, ou não recebem tratamento algum, ou são inviáveis
pela topografia. As possibilidades de uso efetivo destes espaços são limitadas ou
nulas. Não há privacidade nos apartamentos térreos que se defrontam com essas
áreas. Além disso, a monofuncionalidade estabelecida pelas regras do SFH, que não
financiava edifícios de uso misto, comprometeu por muitos anos o grau de
urbanidade dos conjuntos (RUBANO, 2001, p.60).
Considerando os parâmetros de qualidade projetual citados, pode-se concluir
novamente que o Conjunto Paulo Freire se sobressai em relação ao Conjunto Inácio
Monteiro, uma vez que a organização se dá em volta de um pátio interno, garantindo
sua unidade projetual e a adequação ao terreno no qual se encontra, com um
programa diferenciado e direcionado para as famílias. Sua proposta contrapõe-se à
padronização dos blocos da COHAB-SP, que utiliza o mesmo “carimbo” em qualquer
situação urbana, sem qualificar o projeto e criando áreas mal aproveitadas dentro do
terreno no qual foram implantados os edifícios.
Somam-se a esses fatores o fato de, segundo Maricato (1997), os mutirões
não estabelecerem a relação alienada que usualmente ocorre nos conjuntos
convencionais das COHABs, frequentemente percebidas como uma espécie de
“depósito de pessoas”. Nos mutirões a identidade do morador com a moradia, com o
seu entorno e sua vizinhança é muito maior, o que colabora para a maior
qualificação do Conjunto Paulo Freire em comparação ao Conjunto Inácio Monteiro.
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6.3.3 APO na escala do bairro (inserção urbana)31
Ao refletir sobre a inserção urbana dos conjuntos em uma escala do bairro,
buscou-se analisar a produção da COHAB-SP a partir dos parâmetros de Ferreira
(2012), constatando que esta não se referencia em exemplos de boa qualidade de
inserção urbana, uma vez que apresentam como características o espraiamento
urbano, segregação socioespacial, consolidação de grandes vazios urbanos, bairros
monofuncionais, formação de áreas isoladas ou desarticuladas da malha urbana,
sem diversidade de usos e grupos sociais, produzindo uma cidade insustentável do
ponto de vista ambiental, econômico e social.
Ambos os conjuntos analisados encontram-se fora dos centros urbanos mais
consolidados, principalmente à época original da construção do distrito Cidade
Tiradentes, concebido originalmente como bairro-dormitório do município de São
Paulo, e que abriga o maior complexo de conjuntos habitacionais da América Latina,
com cerca de 40 mil unidades, sendo a maioria delas construídas na década de
1980 pela COHAB, CDHU e por grandes empreiteiras com financiamento do BNH. O
bairro foi planejado como um grande conjunto periférico e mono funcional para o
deslocamento de populações atingidas pelas obras públicas (PREFEITURA DE SÃO
PAULO, 2015).
Tal inserção acarretou em diversos problemas, tais como elevação do tempo
de deslocamento diário das famílias, promovendo piores condições de
acessibilidade e ainda reforçando o modelo urbano baseado no automóvel. Ao
construir em terrenos periféricos, deixou-se de aproveitar e otimizar os terrenos
vazios inseridos na malha urbana, na qual já existem equipamentos, serviços e
infraestrutura instalada, sem sobrecarregá-la (FERREIRA, 2012).
Conforme já mencionado anteriormente, para a análise comparativa com o
Conjunto Paulo Freire foi intencionalmente escolhido um conjunto na mesma
localidade, de modo a se ter em ambos a mesma relação com o bairro no qual estão
inseridos. A seguir são apresentados os resultados da aplicação dos questionários
de Avaliação Pós Ocupação aplicados em ambos os conjuntos.

31

Fonte: Elaborados pela autora a partir de dados coletados na aplicação dos questionários.
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Quadro 8: CONJUNTO PAULO FREIRE
BAIRRO

MUTIRÃO

AUTOGERIDO

Média

Moda

Desvio
Padrão

Acesso à escolas

3,86

4

0,363

Acesso à postos de saúde

3,57

4

0,646

Acesso à creches

3,357

4

0,842

Acesso à comércios locais e serviços

3,43

3/4

0,646

Acesso ao seu trabalho

2,71

3

0,914

QUESTÕES

!

Gráfico 27: Diagrama de Paretto do bairro do
Conjunto Paulo Freire
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Quadro 9: CONJUNTO INÁCIO MONTEIRO
BAIRRO

COHAB-SP

Média

Moda

Desvio
Padrão

Acesso à escolas

2,80

3

0,837

Acesso à postos de saúde

2,80

3

0,837

Acesso à creches

3,20

3

0,447

Acesso à comércios locais e serviços

3,00

3

0,00

Acesso ao seu trabalho

1,60

1

0,894

QUESTÕES

Gráfico 28: Diagrama de Paretto do bairro do
Conjunto Inácio Monteiro

!

De uma forma geral, analisando os quadros 8 e 9 e gráficos 27 e 28 acima,
pode-se considerar que os moradores de ambos os conjuntos estão satisfeitos com
a inserção dos seus conjuntos no bairro, considerando-se critérios como acesso à
escolas, postos de saúde, creches e comércios locais.
Além disso, ambos os conjuntos localizam-se a menos de cem metros do
CEU Inácio Monteiro, que supre a vizinhança com áreas de esporte e lazer,
equipamentos culturais e com atividades para a comunidade.
O CEU teve um papel muito importante durante a obra do mutirão e ainda se
faz presente na vida das pessoas. Todos os edifícios ao redor usufruem muito das
atividades que ele oferece, tais como escolas, creches, atividades esportivas e de
lazer tanto para os adultos como para as crianças.
A respeito da relação como o CEU, os moradores do Paulo Freire contam
que, durante a construção, as atividades eram divididas entre todos e os
questionamentos e dúvidas eram colocados em assembléia para que pudessem ser
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decididos coletivamente. Daniela, atual moradora, ficou doente durante o processo e
não podia mais trabalhar na construção. Foi decidido que ela iria cuidar das crianças
dos mutirantes, uma vez que estes não tinham com quem deixá-las aos finais de
semana para poderem trabalhar no mutirão (informação verbal)32.
Assim, foi feito um convênio com o CEU Inácio Monteiro, que disponibilizou o
lugar e atividades para as crianças, sendo Dani responsável por supervisioná-las.
Rose e Dani contam que passaram por inúmeras burocracias todas as vezes que
mudava a gestão do CEU, tendo que dar entrada em todos os papéis das crianças e
dos pais novamente, refazer a carteirinha, enfim, começar o acordo todo novamente.
Apesar de ser um importante equipamento público da região, foram
constatadas por meio das entrevistas algumas reclamações frequentes dos
moradores com relação à manutenção dos edifícios do CEU e seus horários de
funcionamento, que em sua maioria ocorrem somente nos dias de semana.
Apesar disso, os moradores de forma geral se mostraram satisfeitos em
relação ao acesso de atividades no bairro.
Esse contexto burocrático traz uma discussão advinda da gestão pública e a
continuidade dos projetos ao longo das trocas de gestões. Durante a construção, os
mutirantes eram muito prejudicados com as trocas de gestão pública. A gestão de
Marta Suplicy na Prefeitura (2001 a 2004) liberou a construção do Paulo Freire.
Quando o José Serra tomou posse (2004 a 2006) a obra parou, continuando assim
nas gestões de Gilberto Kassab (2006 a 2008 e 2008 a 2012), fazendo com que a
obra ficasse 8 meses paralisada.
Uma vez que a verba era cortada, o trabalho tinha que ser interrompido por
não haver verba para a compra dos materiais, ao passo que quando era liberada
novamente, os preços tinham subido e aquele determinado orçamento já se tornava
ultrapassado (informação verbal)33. Ou seja, os moradores tinham que angariar mais
fundos novamente para comprar a mesma quantidade de materiais. Percebe-se,
portanto, que as políticas públicas estão muito vinculadas e são muito sucetíveis a

32

Entrevista com moradores do Conjunto Paulo Freire. Entrevista III. [nov. 2015]. Entrevistador:
Larissa Soares Gonçalves. São Paulo, 2015.
Entrevista com moradores do Conjunto Paulo Freire. Entrevista III. [nov. 2015]. Entrevistador:
Larissa Soares Gonçalves. São Paulo, 2015.
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cada gestão e às burocracias que a troca da gestão traz, prejudicando o livre
andamento do processo de mutirão.
Cabe aqui uma ressalva quanto a este item “inserção urbana” analisado, uma
vez que a esta, ao se tratar dos dois conjuntos, não é de nenhum modo considerada
ideal, por ser longe dos grandes centros urbanos e cercados por um contexto de
exclusão social grave e consolidado ao longo do histórico de Cidade Tiradentes, sem
minimizar o ônus que este fato traz consigo.
Porém, a discussão deste trabalho se mantém na melhor legitimação possível
de uma ocupação urbana para uma classe social sem opção de moradia e que se
expõe às desmedidas do Estado, que por sua vez não tem interesse em articular
políticas urbanas de habitação de fato eficientes e que atendam as rendas mais
baixas. O trabalho trata de organizações sociais que tentam fazer o melhor possível
com todas as situações desfavoráveis ao seu redor. Se trata aqui de analisar um
exemplo de uma habitação que foi legitimada se preocupando com a qualidade e
com a vida das pessoas, tendo sim deficiências durante o processo como um todo e
no pós ocupação, porém que serve de exemplo e é aqui referenciado.

Acessibilidade
Analisando a acessibilidade, ambos os conjuntos localizam-se a
aproximadamente 30km do centro da cidade de São Paulo, distância esta sendo
calculada a partir da Praça da Sé. O acesso é dificultado, uma vez que está no
extremo Leste da cidade, a 10 km da estação de metrô mais próxima (Itaquera) e a
aproximadamente 10 km da estação ferroviária Guaianazes da “linha E” Expresso
Leste da CPTM. O itinerário mais rápido para os conjuntos por transporte coletivo é
feito por meio da lotação Prestes Maia – Metrô Itaquera (3751/10), que percorre um
trajeto que demora aproximadamente 1 hora.
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Mapa 3: Acessibilidade dos Conjuntos em relação ao Centro da cidade de São Paulo

Fonte: Elaborado pela autora com base do Google Earth.

Conforme já mencionado anteriormente, o local de implantação dos
conjuntos, à época que começou a ser pensado o Paulo Freire, em 1999, era pouco
urbanizado, envolto por terrenos não ocupados e com nenhum equipamento urbano
ao seu redor, uma vez que as áreas disponíveis para a construção de HIS se
encontravam longe do centro urbano da cidade.
Segundo Rose (informação verbal)34, a organização do movimento foi além da
construção das edificações do mutirão em si e buscou também melhores condições
de inserção urbana para o conjunto. Em 2003 foi instalado o CEU Inácio Monteiro, o
primeiro CEU a ser construído na cidade, uma creche para as crianças, postos de
saúde, sendo um deles direcionado somente para a saúde da mulher, alavancando
ainda mais a urbanização do entorno, melhorando a qualidade de vida de muitas
famílias da Cidade Tiradentes como um todo.

QUEIROZ, Roseane. Entrevista II. [maio. 2014]. Entrevistador: Larissa Soares Gonçalves. São
Paulo, 2015.
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Analisando a inserção do o Conjunto Paulo Freire no ano de 2015, observa-se
sua conexão com a malha urbana existente, com acesso facilitado por uma via larga,
a Rua Barão Barros do Amazonas, com todos os serviços urbanos disponíveis em
seu entorno, apesar de estar inserido no contexto original de exclusão social de
formação do distrito de Cidade Tiradentes. Está próximo de equipamentos urbanos
importantes no contexto local, estando bem abastecido por comércios locais,
equipamentos de

educação (como o EMEIs e EMEFs, o próprio CEU e uma

creche), saúde (como a UBS Casa Ser, de atendimento à mulher) e o Parque do
Rodeio.
Assim, a implantação desse conjunto, como muitos outros no envoltório de
Cidade Tiradentes, teve um custo social, ambiental e de implementação de
infraestrutura que foram cobrados a posteriori em relação à construção original dos
conjuntos.
Produção em escala
De acordo com Ferreira (2012), a produção em escala surge como uma forma
de diluir os preços do terreno e de construção com um número maior de unidades
habitacionais, o que reforça a tendência de espraiamento territorial, na medida em
que parte das grandes glebas disponíveis se encontra fora dos centros urbanos mais
consolidados. Isso implica em uma dificuldade de acesso ao transporte coletivo e a
outros tipos de infraestrutura urbana, uma vez que esta se concentra em regiões
centrais mais estabelecidas historicamente, atingindo principalmente os moradores
de baixa renda dessas áreas (FERREIRA, 2012).
De modo oposto ao Conjunto Inácio Monteiro, o Conjunto Paulo Freire
constituiu uma exceção à essa produção em larga escala, por ter sido construído
com assessoria técnica da Usina CTAH,. Tal processo de concepção resultou em um
conjunto inteiramente individualizado, que levou em consideração as famílias que
iriam morar no local, sem deixar de prezar pela quantidade de unidades em
detrimento da qualidade da moradia.
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Fluidez urbana
Ainda analisando aspectos referentes à inserção urbana, segundo Ferreira
(2012), observa-se que boa parte dos conjuntos de HIS apresentam falta de fluidez
urbana, especialmente para o sistema viário, devido ao padrão de ocupação em
grandes terrenos com perímetros murados, causando segmentação da malha
urbana.
Isso dificulta os deslocamentos diários de grande parte da população, as
possibilidades de crescimento da cidade e ainda se relaciona, inúmeras vezes, com
a falta de diversidade de usos em áreas predominantemente residenciais
(FERREIRA, 2012). Além disso, cria uma cidade completamente voltada para os
terrenos e não para as ruas, um desenho de cidade avesso ao pedestre.
O Conjunto Paulo Freire, à época da sua concepção e construção, não era
murado e nem gradeado a fim de permitir uma maior fluidez urbana e conexões por
entre as vias de acesso pelo seu térreo. Porém, após a entrega das chaves aos
moradores, foi decidido internamente que eles iriam gradear o conjunto, o que de
fato foi feito, modificando o uso do térreo de público para condominial. Um gradil
similar cerca também o Conjunto Inácio Monteiro, conforme se pode observar figura
26.

Figura 25: Gradis envolvendo os terrenos dos conjuntos Paulo Freire (à esquerda) e Inácio
Monteiro (à direita)

Fonte: GONÇALVES, 2015.
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Conclui-se que, apesar desse isolamento mencionado dos conjuntos em si,
de forma geral a inserção urbana dos conjuntos se mostrou, tanto pela análise
segundo Ferreira (2012) quanto pela APO, com resultados de tendência positiva em
relação à satisfação dos moradores. Tal resultado se deve principalmente aos
equipamentos dos seus entornos. Porém, considerando-se o aspecto de
acessibilidade com a cidade, concluiu-se que os conjuntos estão distantes dos
centros urbanos mais consolidados e apresentam difícil acesso por transporte
público.
É importante destacar, entretanto, que é praticamente impossível
encontrarmos situações perfeitas, que atendam todos os aspectos necessários à
uma boa solução arquitetônica e urbanística. A arquitetura ou a cidade “ideais” são
mais uma utopia de referência, pois as condicionantes e especificidades históricas,
culturais, econômicas e políticas de cada lugar certamente irão afetar a possibilidade
de se atender a todos os parâmetros de qualidade. Porém, quando vários deles são
atendidos, não há dúvida que o resultado ganha qualidade (FERREIRA, 2012).
É o caso do Paulo Freire, que se destaca ao longo da análise sob diferentes
aspectos de qualidade projetual, mesmo se tratando de um HIS construído por meio
de mutirão autogerido, se mostrando bem conceituado na APO de satisfação dos
moradores, o que já não ocorre tão intensamente com o Conjunto Inácio Monteiro,
que se sobressaiu apenas na análise da inserção urbana dentre os aspectos
analisados.
Ao serem indagados se estão satisfeitos com a sua moradia atual, 93% dos
moradores do Conjunto Paulo Freire falaram que sim, estão plenamente satisfeitos ,
com classificação máxima. Já no Conjunto Inácio Monteiro, 60% dos entrevistados
se declararam insatisfeitos, sendo que os outros 40% declararam estar muito
insatisfeitos com a sua moradia atual, não possuindo nenhuma resposta com
tendência positiva.
Vale salientar, para finalizar a conclusão desta etapa de análise, que 50% das
pessoas entrevistadas no Conjunto Paulo Freire responderam que têm intenção de
se mudar do conjunto. Comparado aos 100% das pessoas entrevistadas que
manifestaram essa intenção no Conjunto Inácio Monteiro, tais dados evidenciam
maior vínculo dos moradores do mutirão com relação às suas casas e às suas
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condições de vida naquele local. Dentre os entrevistados que manifestaram
interesse em se mudar, quando perguntados sobre o motivo, observou-se que a
maioria das respostas relaciona-se ao problema da distância em relação ao local de
trabalho ou ao desejo de morar em uma casa. Conclui-se, portanto, que a motivação
para a saída parece residir muito mais em questões de inserção do mutirão em
relação à cidade e a preferências pessoais do que a problemas do conjunto em si.
Por fim, ao se indagar se os moradores acreditam que o mutirão autogerido é
de fato uma forma de combate ao déficit habitacional da cidade de São Paulo,
observou-se 100% de respostas afirmativas dos moradores do Conjunto Paulo
Freire, como de fato era presumível. Ao adaptar a pergunta para os moradores do
outro conjunto, indagando se eles acreditam que a política habitacional conduzida
pela COHAB-SP é de fato uma forma de combate ao déficit habitacional da
cidade ,observou-se 60% de respostas afirmativas. Tais dados evidenciam maior
confiança dos mutirantes em relação ao papel desempenhado por esse processo,
mesmo tendo em vista todas as dificuldades envolvidas na viabilização do Conjunto
Paulo Freire, que foram descritas ao longo deste trabalho.
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7 O FIB
Em sua pesquisa, o economista John Helliwell (2002) enfatiza a importância
conjunta da personalidade, do ambiente social e das circunstâncias de vida na
determinação do bem-estar subjetivo, assim como os objetivos e aspirações das
pessoas, suas experiências pessoais e a forma como se habituar e lidar com as
mudanças das circunstâncias da vida. Sua conclusão foi que as pessoas com o mais
alto bem-estar não são aquelas que vivem nos países mais ricos, mas sim aquelas
que vivem onde as instituições sociais e políticas são eficazes, onde a confiança
mútua é alta e onde a corrupção é baixa.
A partir da necessidade de outras formas de se medir o desenvolvimento de
uma nação que não o Produto Interno Bruto (PIB)35, o índice de Felicidade Interna
Bruta (FIB) emerge com um novo indicador e tem se tornado um programa de
mudança social, econômica e ambiental, baseado no desenvolvimento, tendo a
felicidade coletiva como meta principal. Como programa, o FIB é um catalisador de
mudanças em prol do bem estar coletivo e do desenvolvimento sustentável (URA,
2009).
O FIB foi articulado ao longo de três conferências que reuniram economistas
e cientistas sociais para identificar os principais determinantes da felicidade. Os
indicadores escolhidos para serem analisados possuem dimensões objetivas e
subjetivas da vida do cidadão. A construção do índice pesou igualmente os aspectos
funcionais da sociedade humana, como por exemplo a percepção das pessoas
sobre sua própria segurança, que podem ser tão importante quanto as estatísticas
sobre a criminalidade e a violência de uma região (DAGA, 2014).
Para isso, tenta-se obter um equilíbrio entre as informações objetivas e
subjetivas, uma complementando a outra. A interação da auto percepção,
juntamente com estatísticas objetivas proporcionam uma imagem mais precisa do
bem estar social.
O objetivo da aplicação do índice é obter uma visão mais ampla, com
medidores da situação real de uma população e conhecer seu panorama atual. A
partir daí, torna-se possível construir e aplicar novas políticas para se atingir um grau
satisfatório de bem estar da humanidade (HAPPINESS ALLIANCE, 2015).
35

O porquê desta escolha será analisada no item a seguir “7.1 Do PIB ao FIB” desta dissertação.
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O FIB originalmente está apoiado em 4 pilares centrais: boa governança,
desenvolvimento socioeconômico sustentável, preservação cultural e a conservação
ambiental. Os 4 pilares são organizados em nove dimensões concebidas para incluir
componentes fundamentais para a felicidade e para o bem estar de um indivíduo .
Cada dimensão possui alguns indicadores (DAGA, 2014), mas estes não serão
analisados neste trabalho, mantendo o foco nas dimensões.
As nove dimensões do FIB são: bem estar psicológico, uso do tempo, saúde,
educação, diversidade e resiliência cultural, vitalidade comunitária, diversidade e
resiliência ecológica, padrão de vida e boa governança (DAGA, 2014).
Os indicadores do FIB foram cuidadosamente escolhidos para que eles
permanecessem relevantes também em períodos futuros, a fim de medir o
progresso por meio do tempo. Para tal, o índice é dividido em sub grupos
consistentes independentemente, e portanto mutáveis por regiões e grupos (DAGA,
2014).
A partir do questionário original butanês, um estudo canadense do FIB gerou
uma versão do questionário mais simplificado, uma vez que este era muito complexo
no seu cálculo do índice final e muito extenso, dificultando a aplicação (PENNOCK;
URA, 2006).
A fim de que se possa aplicar estes padrões no contexto brasileiro, o presente
estudo analisou estas dimensões e as adaptou para a realidade brasileira, de modo
a se obter uma maneira de definir felicidade no contexto cultural pertinente aos
objetos aqui estudados. Foram usadas pelo menos duas perguntas de cada
domínio, abrangendo a sua totalidade.
Para a aplicação do FIB neste trabalho foi estabelecida a mesma escala de
pontuação empregada no método da APO, variando de 1 a 4 para cada um dos nove
domínios. As questões de saúde, educação, diversidade cultural e uso do tempo não
foram tão profundamente abordadas pois coincidiam com as análises já feitas da
APO em relação à oferta de equipamentos na região.
Foi também estabelecido um paralelo entre o que foi analisado na APO e os
resultados das respostas ao FIB, aplicados a fim de complementar a pesquisa de
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satisfação dos moradores da APO, com perguntas mais empíricas sobre a situação
na qual os moradores se encontram.
Vale ressaltar que as perguntas do FIB foram mais empíricas e subjetivas, e
por esse motivo apresentaram desvios padrões mais altos, visto se tratarem de
respostas muito pessoais. Por isso optou-se por fazer a APO e,
complementarmente, a aplicação de alguns itens do FIB que abrangem todos os
seus domínios.
Após isso, foram analisados os resultados do FIB e estabelecidos parâmetros
comparativos com os resultados da APO, como será demonstrado a seguir.

7.1 Do PIB ao FIB
De acordo com Ura (2009), a felicidade é um bem público, já que todos os
seres humanos almejam-na. Portanto, ela não pode ser deixada exclusivamente a
cargo de dispositivos e esforços privados. Se o planejamento governamental - e
portanto as condições macro econômicas da nação - forem adversos à felicidade,
tanto no âmbito do indivíduo quanto no âmbito coletivo, o planejamento público
fracassará na cidade enquanto uma meta coletiva na perspectiva antropológica e
também urbanística.
Até então, o principal indicador utilizado para avaliar o progresso de um país
era aquele que determinava seu crescimento econômico. A forma de medir o
progresso social e o bem-estar de determinada população era feito por meio do GDP
(Gross Domestic Product), uma sigla americana que, se transformada para o
contexto brasileiro, seria o equivalente ao PIB (Produto Interno Bruto).
Para compreender o bem estar de uma população utilizando-se uma outra via
que não a do desenvolvimento econômico, outras ferramentas têm sido utilizadas,
sendo uma delas o FIB. Segundo Ura (2009), o FIB contém o PIB, mas este possui
deficiências de natureza qualitativa que não conseguem captar o que o FIB abrange
em sua totalidade.
Além disso, a informalidade de serviços prejudica o cálculo real do PIB, sendo
esta, inclusive, uma prática corriqueira no contexto brasileiro. Apesar de mudanças
na metodologia do cálculo dessa informalidade no PIB a partir de 2005, a persistente

!113

existência de uma extensa indústria informal36 no país provoca a impossibilidade de
calcular o valor da produção real, uma vez que no trabalho informal existem graus
diferenciados de atividades e uma variabilidade imensa de atividades exercidas, o
que, conforme a Academia Econômica (2008), dificulta sua classificação. É o que
ocorre extensamente no Brasil. Conforme Síntese dos Indicadores Sociais (SIS)
IBGE (2002, 2014) a informalidade abrangeu em 2002 cerca de 55,4% dos
trabalhadores do Brasil e em 2013 cerca de 40%.
Além disso, o PIB é um índice que mede tudo aquilo que é produzido e
consumido por meio de transações monetárias. Portanto, se algum bem foi
conscientemente conservado e não-consumido, como por exemplo bens da
natureza, humanos e sociais, ele deixa de ser registrado como um valor a ser
somado para calcular o índice. O valor que é retirado de um território deveria ser
deduzido da riqueza calculada, mas isto não ocorre. Como resultado disso, existe
uma imensa inclinação voltada ao consumo na adoção do PIB.
O PIB também não mede o tempo livre e nem o trabalho voluntário, não
remunerado, ou o lazer. Todavia, esses itens contribuem para o bem-estar e
qualidade de vida de quem o pratica e estão à margem das transações do mercado
(URA, 2009).
Embora a desigualdade possa ser medida separadamente por um índice
específico para esse fim37 , o PIB em si é cego para com a injustiça econômica.
Durante o consumo de bens e serviços, a medida daquilo que nos proporciona
qualidade de vida é relativa em comparação àquilo que os outros estão consumindo.
Se a comparação afeta o nosso bem-estar subjetivo, a desigualdade continuará a ter
um poderoso efeito negativo no indivíduo (URA, 2009).
Contextualizando para o Brasil, essa desigualdade social é imensa, o que
afeta o bem estar e qualidade de vida da população e isso também não é
contabilizado pelo PIB do país. Para mensurar o problema da desigualdade social, o

Para classificação dos trabalhos formais ou informais, foi utilizada a definição da Organização
Internacional do Trabalho, na qual trabalho “formal” inclui empregado com carteira de trabalho
assinada, trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada, militar, funcionário público
estatutário, conta própria e empregador que contribuíam para a previdência social. (IBGE 2013)
36

37

O Índice Gini, explicitado a seguir.
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indicador mais utilizado pelo IBGE é o índice de Gini38, cujo coeficiente no Brasil em
2008 era de 0,57. Tal valor é comparável a outros países de (Índice de
Desenvolvimento Humano) IDH médio, como a Venezuela (com Gini de 0,48) e
Nicarágua (0,43), mas ao mesmo tempo é até mesmo pior do que vários países de
IDH mais baixo, como Nigéria (Gini de 0,41), Ruanda (0,46) e Etiópia (0,30).
Fazendo um paralelo entre o Índice de Gini e o rendimento mensal familiar
per-capta do brasileiro, o rendimento médio mensal familiar do primeiro quinto (20%
mais pobres), segundo IBGE 2012, era de R$186,00. No último quinto (20% mais
ricos), o rendimento médio era de R$2998,00 (4,82 salários mínimos). É uma
diferença extrema dos mais pobres para os mais ricos no Brasil, o que mostra a
grande desigualdade social instalada no país, confirmada pelo índice.
Uma vez que um certo nível de riqueza foi alcançado (como ocorre, por
exemplo, em países da Europa e no Japão), o objetivo das pessoas não é mais bens
materiais, mas sim aquilo que foi chamado por Ura (2009) de “serviços pós-materiais
que transcendem os bens”.
Segundo Easterlin (1974, 1995, 2001) os ganhos monetários têm
efetivamente pouco efeito na qualidade de vida de uma pessoa. Um aumento dos
serviços anteriormente mencionados está mais influenciado por fatores empíricos e
imateriais, que vem de fatores como família, amigos, segurança, redes sociais,
liberdade, criatividade, significado para a vida e assim por diante. Esses benefícios
das sociedades pós-industriais não necessariamente aumentam com a renda, não
podendo assim serem mensurados pelo PIB de um determinado país.
Conclui-se afirmando que o PIB não leva em conta os custos ocultos do
desenvolvimento econômico e social de uma determinada população, não sendo o
suficiente para mensurar a qualidade de vida e o bem estar das pessoas. O
crescimento econômico não necessariamente evidencia o desenvolvimento de uma
sociedade. Ao se medir progresso social e bem-estar não se pode somente levar em
conta somente fatores econômicos, mas também fatores subjetivos.
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Conforme os conceitos do IBGE (2015), o Índice Gini varia de 0 a 1, sendo “1” o valor de máxima
desigualdade e “0” a perfeita igualdade na distribuição de rendimentos. Os dados se referem à
distribuição do rendimento mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento.
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7.2 Outros índices
O cenário econômico contemporâneo motivou a criação de outros índices de
desenvolvimento que vêm sendo utilizados alternativamente ao PIB. Por exemplo,
foi criado em 1990 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e preparado pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). Nele foram abarcadas as dimensões longevidade,
educação e renda. Tratava-se de se ater a aspectos de fácil mensuração e que
refletiriam a efetiva boa consequência do desenvolvimento na vida das pessoas
(HERCULANO, 2000, p. 15).
Desde então, o IDH vem sendo amplamente utilizado por diferentes países,
mesmo

criticado, sendo sua conceituação de desenvolvimento humano

constantemente reformulada e ampliada pelo PNUD/ONU. Por meio do IDH, é
possível comparar estágios de bem estar e, desse modo, propor melhorias,
garantindo os direitos de cidadania de forma ampla e universal (SANTAGADA,
2007).
Entretanto, ainda que o IDH represente um instrumento que permitiu
extrapolar as análises econômicas baseadas somente no desempenho econômico
(SANTAGADA, 2007), deve-se ter cautela ao analisar este indicador de forma
desconexa à realidade local, uma vez que as limitações inerentes a este instrumento
podem mascarar o que de fato acontece.
Assim, apesar de muito utilizado, este indicador possui certa limitação para
medir de forma efetiva a qualidade de vida, pois, além de não tratar da dimensão
ambiental em seu cálculo, ele não mensura outros aspectos que influenciam
diretamente na qualidade de vida de uma população, tais como saúde mental,
integração social e cultura (HERCULANO, 2000).
Um outro exemplo de parâmetro alternativo ao PIB é o Índice Canadense de
Bem-Estar (ICBE). O objetivo desse índice é funcionar como um indicador nacional
que incorpore tanto os dados objetivos (observáveis, contabilizáveis) quanto os
subjetivos (dos quais trata o FIB). O ICBE tem uma dimensão ambiental (saúde do
ecossistema) e um forte foco na saúde, no capital social e na cultura (URA, 2009).

!116

A Inglaterra assumiu um compromisso com a questão do bem-estar da sua
população e articulou um foco de política pública voltado diretamente para este fim,
ou seja, todas as medidas precisam ser ponderadas em relação aos seus
respectivos impactos na satisfação da população, o que confirmou uma tendência
mundial a se preocupar mais com o bem-estar da população.
Analisando-se esses diversos índices, percebe-se suas importâncias, uma
vez que observa-se em todos eles uma preocupação com o bem estar individual e
coletivo. Ou seja, as ciências sociais e humanas passam a intervir no cenário
econômico. O sujeito passa a ser mais importante neste contexto, do mesmo modo
que ocorre com o FIB (URA, 2009).
Por esses motivos descritos acima foi escolhido o FIB para esta dissertação,
de modo a possibilitar um estudo aprofundado do índice para que ele possa ser
aplicado futuramente e em outros contextos.

7.3 O FIB e o Conjunto Paulo Freire
De modo a analisar o FIB no contexto dos conjuntos aqui estudados foram
selecionadas perguntas de cada domínio, abrangendo assim a sua totalidade. A
seguir demonstram-se os resultados nos quadros 10 e 1139 a partir das respostas
dos moradores às questões, as quais foram analisadas e comparadas com a APO.
É importante salientar que o FIB foi utilizado neste trabalho com um caráter
experimental e investigativo em relação ao índice e seus resultados analisados a
partir de uma parcial aplicação aos moradores, somente com um viés de pesquisar
sobre o índice em si e a possível relação do mesmo com a realidade dos moradores,
já estudada nos capítulos anteriores.
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Fonte: Elaborados pela autora a partir de dados coletados na aplicação dos questionários.
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Quadro 10: CONJUNTO PAULO FREIRE
FELICIDADE INTERNA BRUTA

MUTIRÃO
AUTOGERIDO
Média

Moda

Desvio
Padrão

Quão satisfeito você está com a sua vida?

3,36

3

0,497

Você se considera uma pessoa feliz?

3,21

3

0,426

2,93

3

0,616

3,50

4

0,760

Com qual frequência você se sentiu
estressado no último ano?

2,07

2

0,917

Com qual frequência você sente que tem
tempo sobrando?

1,93

2

0,730

1,78

1/2

0,893

Você se considera como parte da sua
comunidade?

3,43

4

0,756

O quanto você confia nos CONHECIDOS
da sua vizinhança?

2,85

3

0,949

O quanto você confia nos
DESCONHECIDOS da sua vizinhança?

1,85

2

0,864

2,57

3

1,284

Você está satisfeito com as suas relações
pessoais?

3,50

4

0,650

Com qual frequência você se sente
sozinho, sem amparo quando precisa de
alguém?

3,07

3

0,616

Quão satisfeito você está em relação ao
acesso de atividades esportivas ou
recreativas na vizinhança?

3,21

3

1,051

3,35

4

0,929

3,07

3

0,616

2,35

2/3

0,745

2,93

3

0,616

QUESTÕES

Você está satisfeito com as suas atividades
diárias?
Quão otimista você é em relação ao seu
futuro?

Com qual frequência você se sente
apressado?

Você fez algum trabalho voluntário no
último ano?

Quão satisfeito você está em relação ao
acesso de atividades culturais na
vizinhança?
No geral, como você classificaria sua
saúde?
Quão satisfeito você está com o sistema de
saúde local?
Quão satisfeito você está em relação ao
acesso de atividades educativas na
vizinhança?

Bem-estar
Psicológico

Uso do Tempo

Vitalidade
Comunitária

Diversidade
Cultural

Saúde

Educação
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Quão saudável você considera o meio
ambiente onde vive?

3,21

3

0,579

2,85

3

0,535

2,00

1/2

1,177

1,00

1

0,00

Você está satisfeito com a sua moradia
atual?

3,78

4

0,802

Você acha que o sistema governamental
está indo em uma boa direção?

1,85

2

0,663

Você confia no trabalho dos governantes?

1,93

2

0,917

1,71

1

0,914

2,64

2/3

1,082

Quão saudável você considera o ar que
você respira?

Diversidade e
Resiliência
Ecológica

No geral, você está confortável com as
suas dívidas?
Você acha que tem dinheiro o suficiente
para comprar tudo o que deseja?

Você está satisfeito com as políticas de
desenvolvimento social?
Você acha que a população tem influência
sobre o governo?

Padrão de Vida

Boa Governança
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Quadro 11: CONJUNTO INÁCIO MONTEIRO
FELICIDADE INTERNA BRUTA

COHAB-SP

Média

Moda

Desvio
Padrão

Quão satisfeito você está com a sua vida?

3,20

3

0,447

Você se considera uma pessoa feliz?

3,40

4

0,894

3,20

3

0,447

3,80

4

0,447

Com qual frequência você se sentiu
estressado no último ano?

2,40

3

1,342

Com qual frequência você sente que tem
tempo sobrando?

2,40

2

1,14

1,60

1

0,894

Você se considera como parte da sua
comunidade?

2,40

2

1,517

O quanto você confia nos CONHECIDOS
da sua vizinhança?

2,80

3

1,304

O quanto você confia nos
DESCONHECIDOS da sua vizinhança?

1,00

1

0,00

2,00

1

1,414

Você está satisfeito com as suas relações
pessoais?

2,40

2

0,548

Com qual frequência você se sente
sozinho, sem amparo quando precisa de
alguém?

1,80

1

1,304

Quão satisfeito você está em relação ao
acesso de atividades esportivas ou
recreativas na vizinhança?

3,60

4

0,548

2,60

3

0,548

3,60

4

0,548

1,40

1

0,548

3,00

3

0,00

QUESTÕES

Você está satisfeito com as suas atividades
diárias?
Quão otimista você é em relação ao seu
futuro?

Com qual frequência você se sente
apressado?

Você fez algum trabalho voluntário no
último ano?

Quão satisfeito você está em relação ao
acesso de atividades culturais na
vizinhança?
No geral, como você classificaria sua
saúde?
Quão satisfeito você está com o sistema
de saúde local?
Quão satisfeito você está em relação ao
acesso de atividades educativas na
vizinhança?

Bem-estar
Psicológico

Uso do Tempo

Vitalidade
Comunitária

Diversidade
Cultural

Saúde

Educação
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Quão saudável você considera o meio
ambiente onde vive?

1,60

1

0,894

2,40

3

0,894

1,00

1

0,00

1,00

1

0,00

Você está satisfeito com a sua moradia
atual?

1,60

2

0,548

Você acha que o sistema governamental
está indo em uma boa direção?

1,00

1

0,00

Você confia no trabalho dos governantes?

1,00

1

0,00

1,80

2

0,447

1,20

1

0,447

Quão saudável você considera o ar que
você respira?

Diversidade e
Resiliência
Ecológica

No geral, você está confortável com as
suas dívidas?
Você acha que tem dinheiro o suficiente
para comprar tudo o que deseja?

Você está satisfeito com as políticas de
desenvolvimento social?

Padrão de Vida

Boa Governança

Você acha que a população tem influência
sobre o governo?

Fonte: Elaborados pela autora a partir de dados coletados na aplicação dos questionários.

7.3.1 Bem-estar psicológico
O domínio do bem estar psicológico está originalmente subdividido em 4
domínios, sendo eles: satisfação com a vida, emoções positivas, emoções negativas
e espiritualidade. Tais domínios foram aferidos questionando-se os entrevistados
com relação à sua satisfação com a sua vida em geral e em relação a aspectos
específicos, ao seu estado de estresse no último ano e sobre seu cultivo a alguma
forma de espiritualidade ou crença. Enfim, são abordados aspectos relacionados
com o que a pessoa acha da sua própria condição (PENNOCK; URA, 2006).
O bem estar psíquico e espiritual consiste em vivenciar encontros
reciprocamente gratificantes entre pessoas, ter o sentido de comunhão com os
outros e com o meio natural, o sentido de pertencimento, o acesso à tradição e à
integridade cultural. Segundo Arruda (2009), o ambiente e as condições propícias
para o bem estar psíquico e espiritual inclui a satisfação das necessidades básicas,
conformando um padrão de vida digno e um meio natural e social saudável,
cooperativo,não tóxico, agressivo ou violento.
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Foi com esse intuito que se procurou saber dos moradores de ambos os
conjuntos se eles estão satisfeitos, de uma maneira geral, com as suas vidas e suas
atividades diárias; se conseguem fazer tudo o que precisam; se se consideram
pessoas felizes; se são otimistas em relação aos seus futuros e se sentiram
estressados nos últimos 12 meses.
Como resultado da aplicação dos questionários, observou-se, de uma forma
geral, que os moradores de ambos os conjuntos responderam de forma positiva com
relação ao domínio do bem-estar psicológico. Somente na última pergunta
relacionada ao estresse do último ano, foram observados resultados mais negativo,
sendo este item o desvio padrão mais alto entre todos os resultados analisados. Ou
seja, houve muita discrepância de respostas. Vale salientar que a resposta mais
positiva foi em relação à esperança com o futuro, nos dois casos.

7.3.2 Uso do tempo
O domínio do uso do tempo é uma das dimensões mais eficazes na aferição
da qualidade de vida. Em um período de 24 horas são analisadas as ações
realizadas e o tempo gasto em cada uma, tais como horas de trabalho e horas de
sono, por exemplo. Segundo Ura (2009), uma importante função do uso do tempo é
reconhecer o valor do lazer, dos laços sociais criados e compartilhados na
socialização com a família e com os amigos, que contribuem significativamente para
todos os níveis de felicidade e contentamento numa sociedade e não tem como ser
medido monetariamente (DAGA, 2014).
Outro critério é o tempo despendido em cuidado pessoal, que inclui
participação em atividades na comunidade, educação e aprendizagem, atividades
religiosas e culturais, sociais, esportivas, lazer e viagens. A compreensão é que a
diversidade de atividades que uma pessoa pode realizar fora do tempo de trabalho
pode contribuir para aumentar os níveis de felicidade (ARRUDA, 2009).
Outra função importante do controle do uso do tempo é reconhecimento do
valor do trabalho para se atingir felicidade. Para a cultura do capital, tempo é
dinheiro. Para o FIB, tempo é trabalho, saber, criatividade

e, principalmente,

desenvolvimento pessoal. Considera-se que o tempo liberado das tarefas ligadas à
produção direta e à sobrevivência física é um tempo disponível para o trabalho sutil

!122

de desenvolver dimensões especificamente humanas, não somente de
sobrevivência mínima (ARRUDA, 2009).
O FIB busca identificar se o tempo do entrevistado está sendo usado de modo
equilibrado. O tempo disponível, como toda outra riqueza, é função do modo de
distribuição de todas as riquezas de uma sociedade. Quando estas são
concentradas em classes abastadas/privilegiadas, o tempo disponível também está
concentrado nelas. É o caso do Brasil. De acordo com Arruda (2009), para
democratizar o tempo disponível, precisamos reestruturar a economia, criando
mecanismos de democratização da renda, dos bens e recursos produtivos, do
dinheiro como poder de compra e dos ganhos gerados pelo aumento da
produtividade.
A questão do uso do tempo mereceu maior atenção neste trabalho, uma vez
que a realidade brasileira, que é de muita desigualdade, centraliza a infraestrutura e
o trabalho e periferiza a moradia da grande maioria da população, que gasta horas
para chegar ao trabalho, passa por uma jornada de 8 horas diárias de trabalho e
volta o extenso percurso novamente para casa.
Este é o caso expresso pela realidade dos moradores dos dois conjuntos, nos
quais foram obtidos resultados parecidos nesse quesito, expressos em respostas a
questões sobre a frequência com qual os moradores se sentiam com tem tempo livre
e sobre qual a frequência com a qual se sentiam apressados.
As respostas tenderam ao negativo, confirmando a co-relação destas com a
localização dos conjuntos no bairro Cidade Tiradentes e com o gasto de tempo com
deslocamento e uso do transporte público. Já constatado anteriormente neste
trabalho que os moradores utilizam em sua maioria mais de dois transportes
públicos, incluindo o metrô e van, e demoram em média de 1 a 2 horas no percurso
casa-trabalho.
O transporte público existente, como já explicitado anteriormente, não é
suficiente para atender às grandes demandas da população. Na Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), 23,5% da população gasta mais de 1 hora no
deslocamento casa-trabalho, segundo dados do PNAD IBGE 2012. Este tempo
perdido nos deslocamentos de trabalho é um importante indicador de qualidade de
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vida, uma vez que representa desperdício

de

tempo útil poderia ser utilizado

estudando ou fazendo atividades mais produtivas.
7.3.3 Vitalidade comunitária
O domínio da vitalidade comunitária foca nas forças e fraquezas dos
relacionamentos e das interações nas comunidades. Nele examinam-se fatores
como a confiança, sensação de pertencimento, vitalidade dos relacionamentos
afetivos, segurança em casa e na comunidade, prática de doação e de voluntariado.
Os indicadores são: apoio social que retrata as contribuições cívicas, relacionamento
com a comunidade - que se refere à união social e um senso de comunidade relações familiares e percepção de segurança (DAGA, 2014).
Para Arruda (2009), tendo em vista que o ser humano é um ser social,
relacional, que existe, se identifica e se realiza na comunicação - seja esta
interpessoal, ou com coletivos humanos - a vitalidade comunitária é uma dimensão
indispensável da busca de felicidade. Mas também no plano da atividade
econômica, a nossa dimensão social é importante: somos seres interdependentes
para sobreviver fisicamente e obter a máxima qualidade de bem-viver.
No entanto, a condição de pobreza e exclusão social de grande parte da
população do Brasil pode ser um fator que impede uma vida comunitária saudável.
Algumas estratégias viáveis para a integração social seriam: dignificar as condições
de moradia, qualificar os espaços públicos, preservar as modalidades de
convivência neles e estabelecer condições de legalidade que estimulem o uso e
apropriação do espaço urbano. Tais estratégias permitem as pessoas se sintam
parte do espaço e, consequentemente, invistam nele, seja este sua moradia ou até
mesmo espaços públicos.
Para isso é preciso saber se os moradores se sentem como parte da
comunidade, se confiam nas pessoas conhecidas e desconhecidas à sua volta, se
estão satisfeito s com suas relações pessoais e, se, em caso de precisarem ir ao
médico por exemplo, podem contar com pessoas à sua volta. Para o FIB, fazer
trabalho voluntário representa um cuidado com o próximo, então essa pergunta
também foi incluída no questionário.
No Conjunto Paulo Freire a única pergunta que teve um resultado positivo foi
em relação à confiança nos desconhecidos da vizinhança, o que mostra uma
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sensação de comunidade e pertencimento por parte dos moradores do Paulo Freire,
com um desvio padrão baixo neste item. Já no Conjunto Inácio Monteiro a maioria
das respostas foi negativa e a única positiva foi aquela relacionada à confiança dos
conhecidos em sua vizinhança. Ao perguntar se os moradores se sentiam como
parte integrante da comunidade, a maioria das respostas foi negativa, porém com
um desvio padrão alto neste item, demonstrando disparidades entre as respostas de
cada pessoa.
Aqui se abre uma discussão sobre o sentimento de comunidade que nasce a
partir de um processo de mutirão autogerido, uma vez que existe uma maior
apropriação do usuário em relação à sua moradia. Com a participação na
elaboração do projeto, construção do edifício, uso e manutenção, o morador se
apropria deste discurso.
De acordo com Lopes e Rizek (2005), isso acontece porque esse morador vai
além da denominação genérica para aquele sujeito que usufrui dos bens produzidos
pelos programas habitacionais. Ele corresponde a um sujeito complexo, que reúne a
condição de operário que aplica diretamente sua mão-de-obra para produção da
moradia, que coletivamente se investirá como agente habilitado e estruturalmente
legitimado no processo de negociação com os órgãos de financiamento da moradia.
Dessa forma, os mutirantes assumem não só as obrigações como responsáveis
pelas decisões administrativas para produção de sua casa, mas também o
comportamento e postura de proprietário, tendo poder de veto e voz ao participar de
fato do processo.
Tratam-se de processos de organização popular, objetivando estabelecer o
usuário, organizado coletivamente, como administrador autônomo dos meios de
produção de sua casa e participante ativo no processo para além do mutirão, e não
somente a forma simples de aplicação de mão-de-obra do futuro morador. Assim, é
necessário ultrapassar o julgamento dos aspectos objetivos e aparentes desse
contexto peculiar de produção da moradia, que não se enquadra somente na forma
simples de aplicação de mão-de-obra dita gratuita (LOPES; RIZEK, 2005).
Como já foi mencionado anteriormente, as políticas públicas habitacionais não
representam isoladamente a solução do problema do déficit habitacional brasileiro e
a autoconstrução por mutirões é uma possibilidade que acena em um cenário
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caracterizado pela grave falta de moradias adequadas. Porém, a construção por
mutirão deve ter um respaldo técnico a fim de garantir a qualidade da habitação
produzida. Mas isso não significa nada se o morador não se apropriar do discurso e
não participar de forma realmente efetiva e com poder decisivo sobre este processo,
que envolve a realidade prática do mundo dos custos, do canteiro de obras, da
dinâmica de relações entre indivíduo e coletivo, dos processos de produção do
projeto e de organização da força de trabalho, dos procedimentos operacionais
prescritos nos programas habitacionais e assim por diante (LOPES; RIZEK, 2005).
É nessa realidade participativa40 do mutirão que se evidencia a importância
da democratização do saber técnico, do estabelecimento de novas relações entre
produtor e produto, da transformação das relações de gênero, da importância da
organização para a vida coletiva, das novas formas de inserção funcional e política
na cidade e até o estabelecimento de um novo patamar de relação entre sociedade
civil e Estado.
CONJUNTO PAULO FREIRE

CONJUNTO INÁCIO MONTEIRO

Gráfico 29: Sentimento de pertencimento à
comunidade entrevistados Conjunto Paulo
Freire

Gráfico 30: Sentimento de pertencimento à
comunidade entrevistados Conjunto Inácio
Monteiro

Fonte: Elaborados pela autora a partir de dados coletados na aplicação dos questionários,
2015.

Aqui cabe um cuidado com essa terminologia, uma vez que em entrevista da autora com um
arquiteto da Usina, Danilo Eric, em 30 de Março de 2015 na sede da ONG, foi explicitado que o termo
“processo participativo” perdeu seu significado empírico do que realmente se trata o processo feito
com os moradores pela ONG, sendo banalizado e usado apenas como participação na construção,
quando na verdade o usuário e morador é o centro do processo, pois tem poder de veto, de decisão,
de mudança e trabalha em conjunto com a assessoria ativamente tanto na fase de projeto e obra
quanto em todos os outros aspectos que envolvem o mutirão. O morador sabe contar aquela história
como sujeito e não como espectador.
40
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Esse aspecto ficou evidenciado nos resultados dos quadros 10 e 11 nos quais
57,1% dos moradores do mutirão relatam muito sentimento de pertencimento à
comunidade por parte dos moradores do mutirão, além de não terem existido
respostas negativas.

Por outro lado, no conjunto da COHAB apenas 40% dos

moradores relataram que se sentem muito pertencentes à sua comunidade e 40%
responderam que não, conforme os gráficos 29 e 30.

7.3.4 Diversidade cultural
A preservação e promoção da cultura deveria ser muito valorizada, tanto pelo
governo quanto pela sociedade, uma vez que para o FIB a cultura é vista como um
recurso para o estabelecimento de identidade, assim como a sua reflexão nas
formas de linguagem, artes, tradições, teatro, música, vestimenta e assim por diante.
Ela é dividida entre linguagem, habilidades artesanais, participação cultural e o que
o FIB chama de “caminho da harmonia”, no qual se avalia o comportamento do
consumidor, roupas e sua postura perante à etiqueta (DAGA, 2014).
Para Arruda (2009) existe no Brasil a diversidade cultural apoiada sobre uma
dolorosa construção histórica colonial – conquista, genocídio, escravismo, barbárie
contra as populações autóctones, imigrantes de diversos países e os
afrodescendentes trazidos da África para servir aos fins econômicos e comerciais
dos europeus e das elites abastadas que o capitalismo mercantil e industrial
constituíram.
A cultura do capital, motivada pela busca incessante do máximo lucro por
qualquer meio, busca sempre maiores ganhos por meio de economias de escala,
que conduzem à homogeneização dos produtos, gostos, mentalidades e aspirações
humanas. Isso resulta em uma economia e uma sociedade voltadas para a
confrontação, a guerra, a subordinação ou a eliminação do outro, do diferente
(ARRUDA, 2009).
A diversidade cultural representa um dos elementos chave da afirmação do
Brasil no mundo contemporâneo e deve ter a direção de um futuro pautado na
diminuição das desigualdades socioeconômicas, com manutenção das diferenças
culturais/ambientais.
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Seguindo dados do IBGE Censo 2010 e fazendo uma análise da diversidade
cultural por raça, o Brasil tem uma miscigenação de raças branca, parda, preta e
indígena, espalhadas por todo o país. Ao analisar a diversidade de estrangeiros que
aqui se encontra, percebe-se a existência de cerca de 160 nacionalidades que
conformam o país como um todo, sendo que na região Sudeste, mais
especificamente em São Paulo, este número de estrangeiros corresponde de 83 a
98 diferentes nacionalidades, o que agrega valor à diversidade cultural brasileira.
A religião também traz consigo diferentes cultos e modos de comportamento
que adicionam à miscigenação da cultura no país. No Brasil atuam ao todo 148 tipos
diferentes de religiões que contribuem para essa mistura de cultos, linguagens e
rituais que configuram a cultura de um local. Analisando internamente, as migrações
entre Estados no próprio país também configuram uma importante troca de
bagagem cultural, tendo em vista a vasta extensão territorial do país, com mais de 8
milhões e 500 mil km² 41 (IBGE CENSO, 2010).
A diversidade cultural, vivida na perspectiva da cooperação e da
solidariedade, é fonte de riquezas materiais e de maiores saberes e afetos
comparativamente ao que proporciona cada cultura isoladamente, contribuindo
também para a dimensão da educação, uma vez que muito dela está contida na
cultura. Basta saber se pela ótica da felicidade, essa miscigenação no Brasil está
agregando à cultura ou se a desigualdade social é tão intensa que age como fator
determinante nesse aspecto também (ARRUDA, 2009).
Ao se analisar este item em relação aos conjuntos nota-se que, para a
maioria dos moradores dos dois conjuntos, o acesso à cultura se dá por meio do
CEU Inácio Monteiro, que promove atividades de teatro, apresentações da
comunidade, aulas de dança dentre outras. Como resultado, observa-se nos
quadros 10 e 11 a satisfação positiva dos moradores perante às atividades culturais
oferecidas.
Além disso, o CEU envolve a comunidade em apresentações, discussões e
palestras que são feitas por eles e para eles, aumentando a identidade da região e
contribuindo para o crescimento da população como indivíduos. Sua contribuição vai

41

Segundo o IBGE, Censo Demográfico de 2013, a área territorial do Brasil é de 8.515.767,049 km².
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além de teatros e entretenimento, entendido pelo FIB como essencial na construção
cultural de uma sociedade.

7.3.5 Saúde
Os indicadores de saúde considerados no FIB são: estado de saúde auto
relatado, dias saudáveis, saúde mental e incapacidade a longo prazo. Eles avaliam o
status de saúde da população, os fatores determinantes da saúde e o sistema de
saúde em si. Os indicadores de status de saúde incluem a invalidez, limitações para
atividades e a taxa de dias saudáveis, incluindo padrões de comportamento
arriscados, exposição a condições de risco, status nutricional, práticas de
amamentação e condições de higiene. O sistema de saúde é medido a partir do
ponto de vista da satisfação do usuário em diversas dimensões, tais como
sensibilidade do provedor, competência, tempo de espera, custo e distância
(ARRUDA, 2009).
Arruda (2009) analisa a questão da saúde sob a ótica do capital, uma vez que
este campo no Brasil saiu da esfera dos serviços públicos e foi privatizado e
mercantilizado. O capitalismo converteu a doença em mercado e o direito à saúde
em mercadoria que tem que ser comprada individualmente, por meio de planos de
saúde privados, que só são acessíveis às classes mais abastadas. Assim, a saúde
virou negócio e perdeu o caráter de necessidade básica da população.
Na Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009, realizada pelo IBGE, os
gastos com saúde representaram 7,2% do total de gastos das famílias. Em São
Paulo apenas 43,6% da população tem acesso aos planos de saúde, sendo a maior
cobertura do Brasil. Mesmo assim, 56,4% da população depende exclusivamente do
sistema público de saúde, que como explicitado anteriormente, não é de qualidade e
não abrange toda a população.
Quanto ao acesso ao sistema de saúde, os moradores dos dois conjuntos se
demonstraram muito insatisfeitos, não atingindo a pontuação mínima de 2,5 no
quesito. Situações como filas imensas para atendimento e falta de profissionais
disponíveis são reclamações frequentes dos moradores do local, que não têm
acesso a planos de saúde e ficam à mercê do sistema público.
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7.3.6 Educação
Para o FIB, a educação contribui para o conhecimento, valores, criatividade,
competências e sensibilidade cívica dos cidadãos. Um domínio tal como o da
educação não tem por objetivo meramente medir o sucesso da educação por si só,
mas sim tentar avaliar a eficácia da educação a fim de trabalhar em prol do bem
estar coletivo. Os indicadores considerados no índice são: alfabetização, qualidade
do ensino, conhecimento e valores (DAGA, 2014).
Para Arruda (2009), uma educação abrangente é aquela que envolve a
totalidade dos aspectos e dimensões da existência humana, individual e coletiva.
Uma educação ideal abrange desde os aspectos relacionados à pessoa até os que a
situam nos contextos sociais e históricos mais abrangentes, ou pelo menos todos os
campos que lhe permitam o desenvolvimento mais completo possível das suas
forças produtivas, criativas e comunicativas enquanto ser humano e trabalhador42.
Abrange também as suas necessidades e a capacidade de satisfazê-las, além de
todos os modos e faculdades de conhecimento que o trabalhador possui, todas as
dimensões e todos os potenciais do seu ser, desde o corpo e seus sentidos até a
mente e a psique.
A qualidade implica que a educação, além de capacitar os educandos para o
trabalho produtivo e criativo de bens e de saber, seja capaz de promover e apoiar a
consciência dos educandos para a autonomia, a cooperação e a solidariedade, pois
só assim se tornarão seres conscientes e capazes de modificar a realidade.
Segundo Paulo Freire (1994):
A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática
da dominação, implica na negação do homem abstrato, isolado, solto,
desligado do mundo, assim também na negação do mundo como uma
realidade ausente dos homens. A reflexão que propõe, por ser autêntica,
não é sobre este homem abstração nem sobre este mundo sem homem,
mas sobre os homens em suas relações com o mundo. Relações em que
consciência e mundo se dão simultaneamente. Não há uma consciência
antes e um mundo depois e vice-versa (p. 40).

Entende-se portanto que, segundo Freire, a ação libertadora reconhece a
dependência dos oprimidos como povo vulnerável e tenta por meio da reflexão e

42

Trabalhador aqui refere-se a todo ser humano cuja ação consciente transforma a realidade.
Refere-se também às classes sociais cujo meio de vida depende fundamentalmente do trabalho e
não de ganhos de capital ou de rendas.
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ação, transformá-la em independência. Isso só é possível por meio de uma
educação problematizadora43 , ponto este que o FIB procura estabelecer como sua
diretriz.
O alcance à educação ocorre por meio do envolvimento de toda a população crianças, jovens, adultos e idosos - em processos educativos permanentes, que lhes
permitam estar continuamente crescendo para gerir com mais eficácia o seu próprio
desenvolvimento enquanto seres individuais, comunitários e sociais. Deve-se ter a
consciência da responsabilidade de gerir sua própria evolução e o desenvolvimento
pleno dos seus potenciais (FREIRE, 1994).
Segundo Toledo (2015), a taxa de analfabetismo funcional no Brasil é um
modo de exemplificar como a educação tem sido abordada de forma burocrática no
país - ou como Paulo Freire chama, “educação bancária” - uma vez que embora a
escola brasileira tenha tentado cumprir seu papel de garantir o acesso universal às
crianças e jovens, sua permanência é um desafio e o fracasso escolar é uma
realidade. Não é possível tratar de alfabetização, letramento e alfabetismo funcional
sem pensar no papel da escola e no tratamento dado por ela à linguagem ou às
linguagens de uma maneira geral. Antes de ser um lugar de produção cultural,
exercício do pensamento e reflexão possibilitada pela linguagem, as instituições
escolares muitas vezes têm se constituído como um espaço de alienação, limitação
da capacidade de raciocínio e de reflexão: nesse espaço, desenvolve-se a mera
reprodução e pouca criação. Os conteúdos ainda são trabalhados de maneira
fragmentada e a alfabetização e o letramento não são tomados como processo
contínuo e como tarefa coletiva da escola.
Em ambos os conjuntos, o quesito acesso à educação saiu como conceito
positivo “bom”, principalmente devido à proximidade de ambos com o CEU, que
oferece atividades para toda a comunidade. Porém foram constatadas reclamações
frequentes entre os moradores com relação à não existência de vagas suficientes
para todas as crianças, obrigando-as a irem estudar muito longe de casa.
Vale aqui a retomada da discussão do papel educacional e esclarecedor às
famílias

que o Movimento pela Moradia promoveu diante dos moradores, ,

ajudando-os a se planejarem, ensinando as burocracias públicas para que não
Esta “educação problematizadora” é, para Freire, a contraposição da “educação bancária”, que usa
o diálogo, a reflexão e a conscientização no seu escopo. (FREIRE, 1994)
43
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ficassem à mercê do poder público e fossem atuantes nas suas próprias autonomias
e escolhas, fornecendo inclusive advogados para ensinar e esclarecer os processos
burocráticos. Essa é a educação a que Freire (1994) se refere: uma educação
libertadora e com consciência que vai muito além do acesso às escolas da
vizinhança.

7.3.7 Diversidade e resiliência ecológica
Resiliência ecológica é a capacidade de um ecossistema recuperar seu
estado inicial depois que ações humanas o alteraram. Os indicadores utilizados pelo
FIB são: poluição, responsabilidade ambiental, natureza e questões urbanas. De
acordo com o Ura (2009), os elementos que formam os ecossistemas e os biomas
que dão origem e sustentam a vida são: a Terra, a Floresta, o Ar, a Água e a
Biodiversidade.
O problema dos riscos de catástrofes ambientais de grande escala e os
processos destrutivos de ecossistemas e biomas que a humanidade vive hoje, estão
estreitamente ligados à lógica do capital, que define desenvolvimento como
crescimento econômico ou obtenção e acumulação do máximo lucro, guiando a
pesquisa científica e o avanço tecnológico (ARRUDA, 2009).
A formação de preços leva em conta apenas os custos financeiros – matériaprima, insumos, energia, máquinas e equipamentos, força de trabalho, crédito – sem
considerar os custos sociais e ambientais do investimento, que ficam descartados
como “externalidades” a serem bancadas pela população, pelos consumidores ou
pelo Estado. Entre eles está a destruição de mananciais de água doce, o
desmatamento, a erosão e poluição dos solos, das águas e do ar, as emissões de
gases de efeito-estufa e o aquecimento global, a produção desenfreada de lixos
tóxicos e sua exportação para países e comunidades mais débeis e vulneráveis
(ARRUDA, 2009).
Para Arruda (2009), o FIB propõe uma abordagem diferente, baseada no
fundamento de que o que fizermos contra a natureza, será um ato contra nós
mesmos. O Butão já tomou medidas estruturais para defender a capacidade de
resiliência ecológica dos seus ecossistemas: de acordo com Ura (2009), em 2007
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26% do país era composto por áreas protegidas e as florestas ocupavam 72% do
território. É preciso, porém, que se encontre o justo equilíbrio entre este campo e a
vida urbana coletiva.
No Conjunto Paulo Freire os moradores avaliaram o meio ambiente que eles
vivem como positivo, bem como o ar que eles respiram. Já os moradores do Inácio
Monteiro avaliaram o meio ambiente no qual eles vivem como “péssimo”, mas o ar
que respiram avaliaram como “bom”. A avaliação positiva de ambos com relação ao
meio ambiente possivelmente se relaciona à existência de alguns fragmentos
florestais no entorno do conjunto.
Tendo em vista o contexto no qual os conjuntos se inserem, cabe aqui uma
discussão sobre a percepção do meio ambiente pautada no desenvolvimento sócioeconômico que o Brasil preza e a realidade de destruição do meio ambiente no qual
se vive. Segundo Loureiro, Albuquerque e Barreto (2004), para a Agenda 21, a
sustentabilidade é um processo que deve estar em permanente construção em todo
o mundo e deve atender a algumas premissas:

- ecológica, na manutenção dos estoques de capital natural que são incorporados à
produção;

- ambiental, que garante a manutenção da capacidade de sustentação dos
ecossistemas, para que estes tenham capacidade de recomposição e absorção
diante das interferências antrópicas;

- social, na melhoria da qualidade de vida das populações, democratizando o direito
de acesso às atividades sociais;

- política, na construção da cidadania em seus vários aspectos, garantindo a
incorporação plena dos indivíduos no processo de desenvolvimento;

- econômica, na gerência eficiente dos recursos e regularização dos investimentos
públicos e privados;

- sustentabilidade demográfica, na capacidade de suporte de determinado território
e sua base de recursos;

- cultural com a manutenção das diversidades de culturas, práticas e valores que
compõem a identidade dos povos;

!133

- institucional, na criação e fortalecimento de instituições que considerem os
critérios de sustentabilidade;

- sustentabilidade espacial, com a busca de uma maior eqüidade nas relações
inter-regionais (LOUREIRO; ALBUQUERQUE; BARRETO, 2004).
No contexto que Arruda (2009) analisa, os conjuntos estão inseridos em uma
realidade de exclusão social que tende a prejudicar e consumir cada vez mais os
recursos naturais. Como visto de acordo como a Agenda 21, não é possível se falar
em sustentabilidade sem discutir as questões sociais, de exclusão e desigualdade
na qual se vive no Brasil.
Basta um olhar mais atento sobre o país para se perceber que entre os
indicadores econômicos clássicos e a realidade brasileira há uma enorme distância.
Isso demonstra que os modelos padrões que balizam a organização de tais
indicadores econômicos são incapazes de refletir o progresso social,. Ignoram que
32% dos brasileiros são considerados pobres e 15% deles são indigentes. Ou seja:
até o início do século XXI, havia 52 milhões de brasileiros vivendo na linha de
pobreza e 26 milhões de indigentes, o que equivale a quase 50% da população total
(Novaes, 2000).
No caso do Conjunto Inácio Monteiro, no qual as famílias foram trazidas para
essa área devido ao programa PROCAVE a partir de uma remoção de área de risco,
o poder público se mostra inclinado a tentativas de melhora da situação dessas
pessoas, porém se questiona até que ponto essas tentativas são de fato eficientes e
demonstram um combate efetivo a essa questão ambiental e social.
Isso nos leva ao próximo domínio do FIB, padrão de vida, discutido a seguir.

7.3.8 Padrão de vida
O domínio do padrão de vida cobre o status econômico básico dos cidadãos
do país. Os indicadores são: renda familiar, bens e qualidade de moradia, e avaliam
os níveis de renda ao nível individual e familiar, medem a segurança financeira, o
nível de dívidas, a qualidade das habitações e o montante de assistência em
espécie recebida por familiares e amigos (DAGA, 2014).
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Os níveis de renda individual e familiar, o senso de estabilidade financeira, a
segurança alimentar e a propriedade da casa são avaliados sob o status econômico
do povo, assim como sua incapacidade de contribuir para as festas das
comunidades, os problemas financeiros enfrentados, ou a aquisição de itens de
segunda mão, entre outros. Os indicadores de padrão de vida consistem em renda,
habitação, segurança alimentar, dificuldades financeiras e sofrimento.
Segundo Arruda (2009), o padrão de vida tem como base as necessidades
materiais e a economia real. Um padrão de vida considerado digno é aquele que
permite a todos a satisfação das necessidades consideradas básicas. O FIB
identifica a proporção de padrão de vida digno que a sociedade deseja alcançar para
toda a população e contrasta com as carências ainda a preencher por meio de
políticas públicas e de atividade produtiva e distributiva por parte da mesma
sociedade, exigindo que tais carências passem a fazer parte do plano de
desenvolvimento socioeconômico. Isso significa que o FIB é apenas um instrumento
cujo objetivo maior é o desenvolvimento da sociedade.
A proposta do FIB é reorientar a atividade econômica para a satisfação das
necessidades de toda comunidade e das pessoas que compõem a sociedade. Para
isso, é preciso mudar conceitos de modo a garantir um novo modo de relação social,
de produção, distribuição e consumo. É preciso, então, substituir a forma excludente
de propriedade dos bens produtivos por formas compartilhadas, fundadas no
trabalho e no uso como valores primordiais. Além disso, de acordo com Arruda
(2009), é necessário superar o sistema assalariado, que permite a apropriação do
trabalho social por poucos donos do capital, gerando uma concentração de renda na
mão de poucos e um crescimento da desigualdade social cada vez maior, o que no
Brasil é um problema imenso, como já explicitado na parte anterior deste trabalho.
No quesito “padrão de vida os moradores”, ao serem questionados se estão
confortáveis com as suas dívidas ou se acham que têm dinheiro suficiente para
comprarem tudo o que desejam, em ambos os conjuntos as respostas foram de
tendência negativa, se posicionando como “péssimo” em todas as perguntas.
Ao serem questionados sobre suas moradias, como já demonstrado
anteriormente, os moradores do Paulo Freire se mostraram muito satisfeitos,
enquanto os moradores do Inácio Monteiro se mostraram muito insatisfeitos. Essas
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respostas completamente opostas demonstram a plena satisfação dos moradores do
mutirão pelo resultado de um intenso processo de gestão, construção e pósocupação, vividos por quase dez anos e que finalmente propiciaram moradia de
qualidade para as pessoas.
A insatisfação da população do Inácio Monteiro mostra uma falta de
identidade com o local no qual eles vivem, confirmada com a intenção de 100% dos
moradores de mudar para outro local.

7.3.9 Boa governança
A boa governança se define pela sábia gestão do poder econômico e político,
de modo a garantir que a sociedade crie e preserve as condições materiais, sociais,
culturais e ecológicas. Os indicadores são: direitos fundamentais, participação
política, gestão do governo e a percepção do povo às mudanças, estando ligados ao
desempenho do governo, aos direitos humanos, liderança, controle de desigualdade
e corrupção, confiança das pessoas na mídia, no judiciário e no setor policial. Sendo
assim, os indicadores de boa governança consistem em desempenho do governo,
liberdade e confiança institucional (ARRUDA, 2009).
Ainda segundo Arruda (2009), governança inclui gestão de pessoas,
instituições, territórios e recursos. A boa governança se chama democracia, no
sentido pleno da palavra: ela combina de forma harmônica e criativa o sistema
representativo com o participativo, a autoridade dos governos com a autonomia e a
autogestão da sociedade, a democracia representativa e a democracia direta. A
autoridade e a liderança são essenciais, mas o modo de exercê-las é que determina
se visam dominar ou libertar. Na perspectiva libertadora, toda autoridade e liderança
busca promover e facilitar a consciência dos sujeitos sociais para que se tornem
protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Para isso, é indispensável a partilha
do poder de decisões e de gestão da economia e do desenvolvimento. É necessário
redefinir o papel do Estado e da relação Estado, economia social e economia
privada.
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Saramago (APUD Melo, 2005) afirma que:
“O problema fundamental é que acima do que chamamos de poder político
existe um outro poder não democrático, o econômico, que determina do
alto, permanentemente, a vida do poder que está em baixo. Creio que não
se pode dizer, levianamente, que vivemos numa democracia quando essa
democracia não dispõe de meios nem de nenhum instrumento para
controlar ou impedir os abusos do poder econômico.”

No Brasil, existe a falta de investimento em infraestrutura urbana, educação e
outros pontos essenciais em uma nação. Além disso, os serviços públicos de base
continuam deteriorados e ineficientes, em prejuízo da maioria empobrecida do país
(FERREIRA, 2012) levando a uma desconfiança do poder público de forma geral por
parte da população e uma falta de esperança em um futuro mais digno.
Enfim, o desafio da boa governança ultrapassa as várias esferas da vida
humana. Pela ótica democrática, está em questão a autogestão do desenvolvimento
por cada pessoa, cada família e comunidade. Na perspectiva do FIB, indicadores
para todos esses níveis de governança precisam ser definidos a fim de identificar o
grau de felicidade ou a carência dela relativos à eficiência e eficácia da governança,
desde a esfera institucional e das políticas públicas em cada um dos níveis, até a
esfera da vida familiar e pessoal.
Cabe aqui uma questão levantada pela Usina CTAH ao construir mutirões
autogeridos: até que ponto a “gestão partilhada” não se confunde com os atuais
processos de esvaziamento das funções do Estado? Até que ponto uma “autonomia
administrativa" concedida pelo Estado a um grupo juridicamente habilitado e
interessado no melhor desempenho possível dessa atividade administrativa não se
parece com qualquer programa de concessão administrativa de serviços públicos?
Assim, até que ponto as práticas ditas “autogestionárias” não deslizam para o campo
de uma espécie de anomia institucional resultante de uma lógica de terceirização
precária, com a transferência linear das funções originalmente atribuídas ao Estado?
A boa intenção ao fazer o trabalho e preconizar um bom resultado é a essência da
Usina, mas não se pode deixar de analisar este item sobre a ótica da disfunção do
Estado e da terceirização do problema (LOPES; RIZEK, 2005).
Nas respostas dos questionários o domínio da boa governança foi o que se
saiu pior dentre os outros domínios do FIB nos dois conjuntos, demonstrando uma
profunda falta de confiança da população perante o sistema público.
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As respostas do Conjunto Paulo Freire se mostraram levemente mais
positivas em comparação às do Conjunto Inácio Monteiro, sendo a maior diferença
na última pergunta, na qual se indagava se a população tinha influência sobre o
governo. Os moradores do Paulo Freire responderam, em sua maioria positivamente
com média “bom = 3”, ao passo que os moradores do Inácio Monteiro responderam
que não com média “péssimo = 1”, algo que pode ser atribuído a uma maior
responsividade44 da população organizada e do Movimento, que continua lutando
por melhores condições de vida da população já instalada nas moradias e por novas
unidades para os que ainda não têm onde morar.
A título de exemplo dessa referida responsividade dos moradores do Conjunto
Paulo Freire, pode-se citar que, segundo Rose Queiroz, a notícia referente à
possível paralização da construção do monotrilho (que chegaria até Cidade
Tiradentes) em agosto de 2015, motivou a organização dos moradores e
participantes do Movimento no sentido de reivindicar a finalização da linha, que seria
de grande usufruto da população de toda a Zona Leste da cidade de São Paulo.

Responsividade é um termo usado por Bonini e Panhoca (2014) para definir os anseios dos
sujeitos no que se refere à uma resposta responsável, entendendo que o indivíduo interage com seu
meio, conquistando direitos e garantias individuais que farão dele um cidadão consciente de seu
papel político.
44
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8 CONCLUSÃO
Este trabalho analisou, a partir de uma APO, o nível de satisfação dos

moradores que participaram do processo do mutirão autogerido (Conjunto Paulo
Freire) em relação às suas moradias, estabelecendo um comparativo entre o mutirão
autogerido e outros meios de produção habitacional de interesse social
(representado neste caso pelo Conjunto Inácio Monteiro).
Pata tal, foi discutida a questão da qualidade da produção da Habitação de
Interesse Social em São Paulo, que historicamente é negligenciada pelo poder
público com a opção de prezar pela quantidade de unidades em detrimento da sua
qualidade, legitimando uma ocupação muitas vezes sem uma boa inserção urbana,
sem uma boa implantação e com graves problemas nas unidades habitacionais em
si.
Complementando a análise da APO, foi feito um estudo do FIB, obtendo uma
uma visão holística e mais ampla sobre o contexto social, ambiental e político no
qual os moradores estão inseridos, fazendo uma leitura subjetiva sobre os diversos
domínios que o FIB considera como uma boa qualidade de vida e o que eles
representam na realidade brasileira.
Foi visto que, conforme a experiência uruguaia demonstrada anteriormente,
pode-se concluir que é possível a construção de grandes complexos habitacionais
de interesse social que conciliem a quantidade necessária de unidades - importante
para suprir o déficit habitacional - com qualidade de projeto e inserção urbana,
legitimando a ocupação com qualidade e dentro das leis vigentes.
Elementos como o método de pré-fabricação (a estrutura metálica), a
existência de uma equipe técnica de assessoria que considerou no projeto a
participação dos futuros moradores, tornando-os centro do processo, além de
aspectos como uma boa implantação do edifício e sua devida inserção urbana
aparecem na experiência uruguaia de construção de mutirões e são aproveitados
pela Usina CTAH na elaboração do Conjunto Paulo Freire, refletindo em uma boa
qualidade projetual e de construção de HIS.
Para tanto, se faz necessário um contexto similar ao observado na
experiência uruguaia, com a utilização de um sistema organizado, que incluía a
participação da população durante todo o processo, a gestão por meio de
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assessorias técnicas responsáveis, além da existência de um Estado facilitador do
acesso ao solo urbano, de políticas adequadas de empréstimos e subsídios, e da
existência de projetos arquitetônicos que contemplem as necessidades e limites de
um mutirão e que atendam qualitativamente os requisitos impostos.
Foi analisado o Conjunto Paulo Freire segundo Roméro e Ornstein (2003) e
segundo Ferreira (2012) e concluiu-se que, na escala urbana, ele está bem inserido
na malha, é abastecido em seu entorno por equipamentos que promovem atividades
educacionais, esportivas, culturais e de lazer - tais como o CEU Inácio Monteiro - e
cujo programa se estende a escolas, creche, atividades esportivas, teatro, salas de
dança, ateliês, salas multiuso, oficina, exposições, salas de ginástica, academia,
ginásio, piscina, entre outros diversos programas oferecidos à comunidade
(PREFEITURA DE SP, 2015). Além disso, no bairro existem pequenos comércios de
abastecimento local, assim como instituições de saúde que atendem a população
local.
A questão de acessibilidade se demonstrou insuficiente, uma vez que o local
do conjunto se encontra distante de estações de metrô ou trem, obrigando a
população a utilizar mais de um meio de transporte para se locomover. Quanto à
fluidez urbana, é inserido na malha urbanizada do entorno, porém possui o térreo
intransponível ao pedestre, visto que os moradores gradearam o envoltório do
terreno, resultando na quebra das conexões propostas entre o conjunto e as vias
circundantes, transformando o pavimento térreo em um uso condominial. No térreo
existem também unidades direcionadas a deficientes físicos.
Sobre a questão dos projetos participativos, o que se pôde notar nas
entrevistas é que a grande maioria da população do Conjunto Paulo Freire é muito
organizada para lidar com as questões do dia-a-dia, mobilizando-se para melhorar
questões do conjunto mesmo após sua conclusão, como por exemplo a busca por
melhor qualificação de suas áreas externas. Tal mobilização não é observada no
Inácio Monteiro, onde os moradores são completamente desconectados aos líderes
comunitários e síndicos, o que torna difícil a exigência por melhores condições de
espaços.
Uma hipótese para explicar este fato é justamente o processo do mutirão, que
além da construção em si, foi um meio de educar e ensinar os moradores a se
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organizarem e se unirem para exigir melhores condições de vida, conforme
discorrido ao longo da dissertação.
O Movimento pela Moradia teve uma grande papel esclarecedor perante às
famílias, incentivando-os a se programar financeiramente, a estudar e investir em
suas casas. A organização social, que o Movimento pela Moradia aqui representa,
significaria para o morador uma maior apropriação da sua própria vida. Uma
conclusão possível a partir das análises efetuadas ao longo do trabalho é que
quanto mais organizados são os moradores, mais conscientes da sua situação e
mais esclarecidos eles são, sendo esse fator algo desejável qualquer setor da
sociedade.
Analisando os resultados da pesquisa percebe-se, principalmente na escala
da unidade habitacional em si, que o Conjunto Paulo Freire se destaca muito do
Conjunto Inácio Monteiro. Os moradores se mostram muito mais satisfeitos com as
suas moradias, seja em questão de dimensionamento e organização da unidade,
seja nos espaços livres comuns para convívio da população internamente.
Na escala da unidade habitacional em si houve uma conclusão positiva
quanto ao projeto desenvolvido pela Usina CTAH em relação às unidades, uma vez
que estas foram pensadas individualmente para cada família, permitindo ainda a
adaptação de cada família para a sua moradia.
O uso da estrutura metálica teve inúmeras vantagens, acelerando muito a
construção, definindo os gabaritos para os mutirantes e facilitando a obra por ser
pré-fabricada. Além disso, também permitiu que o morador mudasse a planta do
apartamento conforme as suas necessidades ao longo da sua vida, adequando cada
unidade ao estilo de vida de cada família.
Em questão de dimensionamento da unidade, o Conjunto Paulo Freire se
mostra muito superior em relação ao Conjunto Inácio Monteiro. Em áreas totais
construídas, as tipologias têm 56 e 57m² em relação à aproximadamente 40m² do
Conjunto Inácio Monteiro, além dos cômodos serem melhor distribuídos e os
espaços melhor aproveitados.
É preciso então a urgente de revisão do espaço habitacional de interesse
social proposto pela COHAB-SP, que de um modo geral, atinge todas as regiões
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metropolitanas brasileiras. É preciso ter uma maior preocupação com o morador em
si, talvez aumentando o trabalho social e torná-lo mais intenso, unindo os
assistentes sociais às esferas técnicas construtivas de produção de projetos e da
construção em si, a fim de intensificar a relação morador-projeto.
É necessária também uma maior participação dos futuros moradores no
processo de produção (seja ela na etapa de projeto ou de construção) e o
treinamento intensivo para que estes se habilitem a gerir, administrar e manter os
apartamentos e edifícios por conta própria, na forma de condomínios e ou
cooperativas.
Além disso, é preciso um estudo do contexto cultural e da tipologia
habitacional ante as possíveis diferenciações socioeconômicas e das necessidades
de moradores oriundos de áreas específicas (por exemplo, favelas), análises
tipológicas e dimensionais das unidades habitacionais e dos edifícios (diante da
evolução da composição familiar), aumento das áreas livres destinadas à
convivência social, aumentando também a interação entre espaço familiar
(apartamento) e espaços de uso coletivo (áreas de lazer, por exemplo) e efetiva
inserção na malha urbana, com diversidades tipológicas, sugeridas por Roméro e
Ornstein (2003).
Com base nos levantamentos feitos é necessário um reestudo dimensional
dos cômodos baseado na modularidade, sendo necessárias análises relativas à
densidade ocupacional dos dormitórios (foram vistas unidades nas quais moravam 8
pessoas simultaneamente em uma unidade de 40m 2 ), redesenho e
redimensionamento da área de serviço, redesenho do banheiro, previsão de espaço
adequado para refeições de três a quatro pessoas na sala ou cozinha (na unidade
visitada da COHAB-SP não havia um espaço destinado às refeições) e previsão de
espaço destinado a depósito ou despensa de materiais não perecíveis.
Em relação à assessoria aos deficientes físicos, apesar do Conjunto Paulo
Freire ter rampas e acessos dentro da NBR 9050, em ambos os conjuntos os
moradores ficarão completamente desamparados caso sofram algum tipo de
acidente que os impossibilite de transpor escadarias. Uma solução para isso seria
colocar um elevador, porém é preciso estudar a viabilidade projetual e econômica
disso em cada um dos conjuntos.
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Ao estudar os conjuntos e outras HIS em todo o percurso deste trabalho
concluiu-se que é preciso pensar, já na fase de projeto, em questões como muros,
grades e áreas para estacionamentos. Embora se constituam em itens criticados
por muitos profissionais da arquitetura e urbanismo por impedirem a fluidez urbana e
não permitirem a conexão da cidade com os conjuntos, esses aspectos devem ser
pensados já na etapa de projeto e previamente discutidos com os moradores,
juntamente com os profissionais responsáveis. Caso contrário, os moradores

os

moradores providenciarão dispositivos de fechamento de forma improvisada, com
piores consequências para o entorno.
Em relação às questões do conforto ambiental, brevemente analisadas neste
trabalho, observou-se que equívocos cometidos em projeto têm pouca ou nenhuma
possibilidade de correção, tendo em vista questões

de execução e custos, que

normalmente são elevados, conforme atestam Roméro e Ornstein ao afirmar que:
“A implantação dos edifícios é fator definidor do desempenho térmico dos
ambientes, pois determina a quantidade de insolação a ser recebida para
cada local em termos de carga térmica incidente (…) em suas diferentes
superfícies (cobertura, como área prioritária, e paredes).
É fator absolutamente determinante também em relação ao desempenho
dos ambientes do ponto de vista da ventilação natural, pois implica o
posicionamento das aberturas de entrada e saída de ar em relação à
direção predominante dos ventos, tanto para o período quente quanto para
o frio (…).
Uma vez definida a implantação do edifício em questão, praticamente nada
mais há de se fazer. As possíveis alterações para se corrigirem problemas
oriundos de uma má orientação são poucas, de desempenho duvidoso e
custos normalmente elevados (p.183, 2003).”

Para que isso não ocorra, é preciso um projeto arquitetônico criterioso, com
adoção da correta orientação solar e implantação, com o layout adequado das
unidades, para que banheiros não fiquem sem o mínimo de insolação, iluminação e
ventilação ou até mesmo para se obter o melhor aproveitamento do terreno no qual
o projeto será construído, evitando os “carimbos” de HIS e individualizando cada
projeto.
No caso do Conjunto Paulo Freire, conforme visto anteriormente, a Usina
CTAH teve a preocupação com o projeto arquitetônico, individualizando as unidades,
promovendo uma implantação adequada e utilizando técnicas construtivas
específicas para cada situação encontrada e adequando-o à topografia do terreno.
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No Conjunto Inácio Monteiro isso não ocorreu, sendo nele utilizada a tipologia
padrão da COHAB-SP, sem preocupação com o indivíduo e com a implantação do
edifício no terreno. O resultado disso foi, de maneira geral, moradores muito
insatisfeitos com as suas unidades e com a baixa qualidade de vida à qual estão
submetidos, enfatizando ainda mais os problemas sociais existentes para essa faixa
de renda.
Em relação à escala do bairro (denominada por Roméro e Ornstein, 2003) ou
inserção urbana (denominada por Ferreira, 2012), notou-se a grande importância do
CEU para a população local. Os moradores são grandes usuários do CEU Inácio
Monteiro e o mencionaram inúmeras vezes ao longo das entrevistas realizadas,
sendo parte importante do contexto da região.
Essas análises nas diferentes escalas foram reunidas em um quadro segundo
Ferreira (2012) demonstrado a seguir:
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Quadro 12: Resumo das análises segundo modelo de Ferreira (2012)
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Fonte: elaborado pela autora segundo modelo de Ferreira (2012)

Segundo Nakashigue (2008), o processo de mutirão não tem sido abordado
como uma opção para os moradores ou para o poder público, mas sim como a falta
dela. Apesar de acreditar no trabalho da Usina CTAH e de outras assessorias
técnicas, as soluções para a população de baixa renda adquirir a casa própria
poderiam ser outras, por meio de outros caminhos e instrumentos. São preferíveis
as políticas de financiamento acessível, sem que haja a necessidade de retirar essa
população do seu tempo de descanso, da qualidade do convívio com a família, que
implicam na perda de momentos importantes de acompanhamento do crescimento
dos filhos, além do desgaste físico e emocional e o comprometimento das relações
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conjugais e pessoais, como constatado por meio de diversos relatos obtidos para
esse trabalho. Para tal, é preciso ter uma política pública organizada e capaz de
promover HIS com qualidade.
Por fim, ao se indagar se os moradores acreditam que o mutirão autogerido é
de fato uma forma de combate ao déficit habitacional da cidade de São Paulo,
observou-se 100% de respostas afirmativas dos moradores do Conjunto Paulo
Freire. Ao adaptar a pergunta para os moradores do outro conjunto, indagando se
eles acreditam que a política habitacional conduzida pela COHAB-SP é de fato uma
forma de combate ao déficit habitacional da cidade, observou-se 60% de respostas
afirmativas.
Tais dados evidenciam maior confiança dos mutirantes em relação ao papel
desempenhado por esse processo, mesmo tendo em vista todas as dificuldades
envolvidas na viabilização do Conjunto Paulo Freire, que foram descritas ao longo
deste trabalho, aumentando a identidade do morador com o a sua moradia.
Quanto ao FIB, se conclui que os moradores do Paulo Freire estão, de um
modo geral, mais satisfeitos em relação aos aspectos analisados nos domínios em
relação aos moradores do Inácio Monteiro, o que pode ser considerado um reflexo
de crescimento do processo todo envolvendo o mutirão.
Alguns aspectos negativos resultantes da análise do FIB são reflexos das
condições de vida e contexto sociais nas quais essas pessoas estão inseridas, seja
ele o domínio uso do tempo, que está vinculado à periferização da moradia, seja o
boa governança, vinculado à desconfiança no poder público em prover os direitos
básicos necessários à vivência de qualquer pessoa, mas que em sua totalidade
refletem o modo de vida do contexto analisado neste trabalho.
Por fim, conclui-se a partir do FIB que é preciso mudar a dinâmica de
funcionamento das relações sociais vigentes, as contradições e tensões inerentes
ao sistema econômico dominante, para mudar o contexto social dessas pessoas,
melhorando tanto do ponto de vista econômico, como também social e sustentável.
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APÊNDICES
APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Nós, Larissa Soares Gonçalves (l.larissasg@gmail.com, telefone 98276-9106)
cursando o Mestrado em Habitação: Planejamento e Tecnologia, na área de
pesquisa em Planejamento e Gestão de Projetos no Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, em São Paulo - SP, juntamente com a Professora Orientadora Dra.
Luci Mendes Bonini (lucibonini@gmail.com, telefone 4798-7080), desejamos
convidá-lo (a), a participar voluntariamente da pesquisa titulada Avaliação PósOcupação em Mutirão Autogerido.
O projeto em questão tem como objetivos principais verificar se o morador
está satisfeito com a sua moradia, abordando vários aspectos que envolvem desde
a inserção urbana do conjunto, a implantação e a unidade habitacional em si, além
de atestar qual o nível de satisfação e qualidade de vida das pessoas que moram no
conjunto Paulo Freire. Será aplicado um questionário para cada indivíduo com
perguntas abertas e fechadas.
As informações coletadas serão analisadas com finalidades acadêmicas e
não serão divulgadas as identificações de nenhum dos envolvidos, garantindo a total
confidencialidade. Essa pesquisa não tem nenhum envolvimento financeiro e é
garantido que o indivíduo terá total liberdade caso não queira responder alguma
pergunta ou caso não queira participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo pessoal
ou profissional.
Qualquer desconforto ou dúvida, a pesquisadora se disponibiliza para
responder qualquer questionamento por meio do contato deixado acima.
Este termo de consentimento é feito em duas vias, ficando uma em poder do
pesquisador e outra do voluntário. Ficam esclarecidos os objetivos deste estudo,
seus riscos e garantias de confidencialidade.
Concordo em participar voluntariamente.
________________________________________ DATA___/___/___
Assinatura do voluntário
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO
QUESTIONÁRIO MESTRADO

Quantas pessoas moram na sua unidade (no total)

Você participou do processo do mutirão
juntamente com a Usina CTAH?

•

1

•

2

•

3

•

4

•

5

•

6

•

Sim, desde o início

•

Não, adquiri a unidade depois de pronta

•

Outros:

Gênero
•

Feminino

•

7

•

Masculino

•

8

•

Mais de 8

Faixa Etária (Segundo Censo IBGE 2010)
•

20 a 24 anos

•

25 a 29 anos

•

30 a 34 anos

•

35 a 39 anos

•

Há quanto tempo mora no Conjunto? (em anos)

Onde morava anteriormente?
•

Mesma área

40 a 44 anos

•

Mesmo bairro

•

45 a 49 anos

•

Outro bairro / Mesma cidade

•

50 a 54 anos

•

Outra Cidade

•

55 a 59 anos

•

acima de 60 anos

Outros:

•

Estado Civil

Qual o tipo de moradia antes de ir morar no
Conjunto?

•

Solteiro (a)

•

Casa / Apartamento alugado

•

Casado (a)

•

Outro Conjunto Habitacional

•

Divorciado (a)

•

Moradia cedida (parente, amigo)

•

Desquitado (a)

•

Favela / Comunidade

•

Viúvo (a)

•

Cortiço

•

Outros:

Nível de Escolaridade (completo)
•

Não alfabetizado (a)

•

Somente alfabetizado (a)

•

Educação Infantil

•

Ensino Fundamental

•

Ensino Médio

•

Técnico

•

Superior

•

Especialização

•

Pós Graduação

Renda Familiar (em Salários Mínimos, segundo
Censo IBGE 2010. SM em SP = R$788,00)
•

Menos que 1 SM

•

De 1 a 2 SM

•

De 2 a 5 SM

•

De 5 a 10 SM

•

De 10 a 20 SM

•

Mais de 20 SM
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Situação empregatícia

o tamanho da SALA

•

Desempregado (a)

•

Autônomo (a)

•

Registrado (a)

•

Não Registrado (a)

•

Dono de Casa (a)

•

Estudante

•

Outros:

1
Muito
Ruim !

2
!

3
!

1
Muito
Ruim !

2
!

3

o tamanho da ÁREA DE SERVIÇO
1

2

3

•

de 30 minutos a 59 minutos

•

de 1h a 2h

a disposição dos cômodos

•

mais de 2h

1

Só trem

•

Só metrô

•

Só ônibus / van

•

2 ou mais tipos de transporte público

•

Veículo próprio

•

Carona

•

Outros:

!

•

Prefiro hoje

•

Prefiro antes

!

4
Ótimo

!

!

Muito
Ruim !

2

3

!

4
Ótimo

!

!

espaço para abrir e fechar todas as portas e
janelas

Muito
Ruim !

2

3

!

4
Ótimo

!

1

3

!

!

o tamanho da COZINHA

!

!

3

4
Ótimo

!

!

2
!

3

4
Ótimo

!

!

barulho de áreas vizinhas

4
!

3

!

Muito
Ruim !

o tamanho do BANHEIRO
2

2

1

Ótimo
!

Ótimo
!

distância entre as janelas em relação ao vizinho

4

!

4

!

Muito
Ruim !

3

3

!

1

Ótimo
!

2

Muito
Ruim !

2

espaço para receber amigos

4

!

!

3

espaço de atividades de estudos e leitura

2

1

!

2

1

Em relação à sua UNIDADE HABITACIONAL, o
que você acha sobre: o tamanho da UNIDADE

Muito
Ruim !

Ótimo

!

1

1

4

espaço para distribuição de móveis e utensílios

Facilidade de transporte em relação à moradia
anterior

Muito
Ruim !

Muito
Ruim !

Muito
Ruim !

•

Ótimo
!

até 29 minutos

Tipo de transporte utilizado

4

!

•

Muito
Ruim !

Ótimo

!

o tamanho dos DORMITÓRIOS

Quanto tempo você demora no percurso casatrabalho (contar por trajeto)

1

4

1

Ótimo
Muito
Ruim !

!

2
!

3
!

4
Ótimo
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iluminação natural em geral
1
Muito
Ruim !

2

segurança fora do Conjunto

!

3

4

1
Ótimo

!

!

ventilação na COZINHA
1
Muito
Ruim !

2

4
!

ventilação na ÁREA DE SERVIÇO

Muito
Ruim !

2

3

!

Muito
Ruim !
!

Muito
Ruim !

2
!

3

Muito
Ruim !
!

3

Muito
Ruim !
!

3

4
Ótimo

!

!

Muito
Ruim !
!

Muito
Ruim !

2
!

3

Ótimo
!

relação com o síndico / zelador

Muito
Ruim !

2

Muito
Ruim !
!

3

4
Ótimo

!

!

2
!

Ótimo

!

!

Muito
Ruim !

2

3

!

4
Ótimo

!

!

Muito
Ruim !

2

3

!

4
Ótimo

!

1
Muito
Ruim !

4

!

jardins e áreas verdes do Conjunto

instalações de esgoto
1

3

!

1
2

Ótimo
!

assessoria aos deficientes físicos

instalações hidráulicas (água)
1

4

!

1

4

!

3

área das crianças, jovens, idosos

abastecimento de gás de cozinha
1

Ótimo
!

2

1
2

4

!

1
Ótimo

!

!

3

estacionamento

Em relação ao CONDOMÍNIO, o que você acha
sobre: coleta de lixo
1

Ótimo
!

2

Muito
Ruim !

4

!

4

!

1
Ótimo

!

2

!

3

gastos do Conjunto

temperatura da casa no inverno
1

Ótimo
!

2

Muito
Ruim !

4

!

4

!

1

temperatura da casa no verão
1

!

3

áreas externas comuns

Ótimo
!

Ótimo
!

2

Muito
Ruim !

4

!

4

!

1

ventilação no resto da unidade
3

!

3

relação com os vizinhos

Ótimo
!

2

Ótimo
!

2

Muito
Ruim !

4

!

1

4

!

1
Ótimo

!

1

!

3

segurança dentro do Conjunto
3

!

Muito
Ruim !

2

!

3
!

4
Ótimo

Muito
Ruim !
!

2
!

3
!

4
Ótimo
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Em relação à localização NO BAIRRO, o que você
acha sobre: acesso a escolas
1

2

Muito
Ruim !

3

!

4

1
Ótimo

!

!

acesso a postos de saúde
1

2

2

Muito
pessimista !

Ótimo
!

acesso a creches
2

Muito
Ruim !

3

!

acesso a comércio locais e serviços

Muito
Ruim !

3

!

3

!

Sim

•

Não

Nunca !

Se sim, por qual motivo sairia?

Muito
Insatisfeito !

3

!

Muito
Satisfeito
!

Muito
Infeliz !

2
!

3
!

!

!

3
!

4
Muito
Satisfeito

3

4
Muito

!

!

2
!

3
!

4
Muito
!

O quanto você confia nos DESCONHECIDOS da
sua vizinhança? FIB - VITALIDADE COMUNITÁRIA

Não !

2
!

3
!

4
Muito
!

Você fez algum trabalho voluntário no último
ano?FIB - VITALIDADE COMUNITÁRIA
1

Muito
Feliz
!

2

Nunca
!

O quanto você confia nos CONHECIDOS da sua
vizinhança?FIB - VITALIDADE COMUNITÁRIA

4

Você está satisfeito com as suas atividades
diárias? FIB - BEM-ESTAR PSICOLÓGICO
1

4

!

!

1

Você se considera uma pessoa: FIB - BEM-ESTAR
PSICOLÓGICO
1

3

2

Não !

4

!

Sempre
!

!

1

Não !

Quão satisfeito você está com a sua vida? FIB
2

4

!

2

1

1

3

!

1

Ótimo
!

Você tem intenção de se mudar do Conjunto,
vender ou alugar o apartamento?
•

Nunca
!

Você se considera como parte da sua
comunidade? FIB - VITALIDADE COMUNITÁRIA

4

!

4

!

2

Sempre !

2

Muito
Ruim !

!

1

Ótimo
!

acesso ao seu trabalho
1

3

Com qual frequência você se sente apressado?
FIB - TEMPO

4

!

2

Sempre !

Ótimo
!

2

Muito
otimista
!

Com qual frequência você sente que tem tempo
sobrando? FIB - TEMPO

4

!

1

!

4

!

1

4

Com qual frequência você se sentiu estressado
no último ano? FIB - BEM-ESTAR PSICOLÓGICO

3

!

3

!

1

Muito
Ruim !

Muito
Insatisfeito !

Quão otimista você é em relação ao seu futuro?
FIB - BEM-ESTAR PSICOLÓGICO

Não !

2
!

3
!

4
Muito
!

Você está satisfeito com as suas relações
pessoais? FIB - VITALIDADE COMUNITÁRIA
1
Muito
Insatisfeito !
!

2
!

3
!

4
Muito
Satisfeito
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Com qual frequência você se sente sozinho, sem
amparo quando precisa de alguém?FIB VITALIDADE COMUNITÁRIA

No geral, você está confortável com as suas
dívidas? FIB - PADRÃO DE VIDA
1

1

2

Sempre !

3

!

2

!

Não !

Nunca
!

Quão satisfeito você está em relação ao acesso
de atividades esportivas ou recreativas na
vizinhança?FIB - DIVERSIDADE CULTURAL

!

2

Muito
Insatisfeito !

3

!

Muito
Satisfeito
!

Quão satisfeito você está em relação ao acesso
de atividades culturais na vizinhança? FIB DIVERSIDADE CULTURAL
2

Muito
Insatisfeito !

3

!

Você acha que tem dinheiro o suficiente para
comprar tudo o que deseja?FIB - PADRÃO DE
VIDA
2

Não !
!

3

!

Óti
ma

2

Muito
Insatisfeito !

3

!

Quão satisfeito você está em relação ao acesso
de atividades educativas na vizinhança? FIB EDUCAÇÃO
1
Muito
Insatisfeito !

2
!

3

1

Muito
Ruim !

2
!

3

4
Ótimo

!

!

Quão saudável você considera o ar que você
respira? FIB - DIVERSIDADE E RESILIÊNCIA
ECOLÓGICA
1
Muito
Ruim !
!

2
!

3

4
!

2

Ótimo

Ótima
!

!

3

4
Muito

!

!

1

2
!

3
!

4
!

Muito
Satisfeito

Você acha que a população tem influência sobre
o governo? FIB - BOA GOVERNANÇA

Quão saudável você considera o meio ambiente
onde vive?FIB - DIVERSIDADE E RESILIÊNCIA
ECOLÓGICA
1

4

!

Muito
Insatisfeito !
Muito
Satisfeito

!

3

Você está satisfeito com as políticas de
desenvolvimento social? FIB - BOA
GOVERNANÇA

4

!

2
!

Não !
Muito
Satisfeito

!

Muito
Satisfeito
!

Você confia no trabalho dos governantes?FIB BOA GOVERNANÇA

4

!

4

!

1

Quão satisfeito você está com o sistema de saúde
local?FIB - SAÚDE
1

3

!

Muito
Ruim !

!

2

Você acha que o sistema governamental está indo
em uma direção: FIB - BOA GOVERNANÇA

4

!

Sim
!

1

No geral, como você classificaria sua saúde? FIB
- SAÚDE

Muito
Ruim !

4

!

Muito
Insatisfeito !
Muito
Satisfeito

!

2

3

Você está satisfeito com a sua moradia atual?FIB
- PADRÃO DE VIDA

4

!

1

Sim
!

4

!

1

4

!

1
1

3

4

1
Não !

2
!

!

3
!

4
Muita

Considerando a sua experiência, você acredita
que o mutirão auto gerido é de fato uma forma de
combate ao déficit habitacional de São Paulo?
CONCLUSÃO
•

Sim

•

Não

