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APRESENTAÇÃO
Em reforço ao direito social à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal de 1988, a Lei 
Federal nº 11.888/08 foi promulgada com o objetivo de assegurar às famílias de baixa renda 
assistência técnica pública e gratuita no projeto e construção de habitação de interesse social. 
Apesar da conquista legislativa, decorridos 30 anos da Constituição e 12 anos da promulgação 
desta legislação, a chamada “Lei de ATHIS” ainda é pouco aplicada no país e em Santa Catarina. 
Como consequência, verifica-se que as condições de precariedades habitacionais têm se tornado 
cada vez mais evidentes nas cidades brasileiras, assim como os problemas sociais e urbanos que 
dela decorrem.

Para contribuir com a mudança desse cenário, e em atenção ao objetivo do CAU de promover a 
arquitetura e o urbanismo para todos, no ano de 2017, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR) definiu que todos os CAUs estaduais destinassem 2% do seu orçamento 
anual para apoiar e incentivar ações em Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social 
(ATHIS). Esta obrigatoriedade objetiva a universalização do acesso aos serviços de arquitetura 
e urbanismo, com enfoque no atendimento das demandas mais carentes da sociedade, além de 
configurar a arquitetura como promotora da qualidade de vida e contribuir para a construção 
e qualificação da cidade real. Em atenção às diretrizes do CAU/BR, o CAU de Santa Catarina 
instituiu a Comissão Temporária de Assistência Técnica (CTEC) para nortear o investimento 
destes recursos. A CTEC então definiu pela contratação de uma consultoria para desenvolver o 
Plano Estratégico de Implementação de ATHIS (PEI – ATHIS) como meio de nortear a atuação 
do CAU/SC, no âmbito da ATHIS, no horizonte de 6 anos (2018-2023). Ainda em 2018, o novo 
regimento do Conselho instituiu a CATHIS – Comissão Especial para Assistência Técnica em 
Habitação de Interesse Social como uma instância permanente do Conselho, em substituição à 
CTEC, para atuar nos temas relacionados à habitação de interesse social.

O PEI-ATHIS busca atingir o poder público, a academia, os movimentos sociais, a população 
demandante e profissionais interessados, além de contribuir para o esclarecimento da Lei Federal 
nº 11.888/2008. Desde sua conclusão, o conteúdo foi divulgado em diversas cidades de Santa 
Catarina e em alguns estados da federação, sendo reconhecido e replicado pelo próprio CAU/BR 
como um manual de ATHIS. A partir do diagnóstico, que antecedeu o PEI-ATHIS, e por meio do 
contato aproximado com profissionais, acadêmicos, comunidades e poder público, constatou-se 
a pertinência e urgência de promover uma formação para atuação em ATHIS no estado.
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Diante da demanda avaliada, o curso de capacitação em ATHIS objetiva contribuir para a formação 
de profissionais interessados a trabalhar com assistência técnica, de modo a colaborar para a 
formação da cultura da prática de ATHIS no estado. Além disso, busca-se inteirar conceitualmente 
os profissionais sobre o direito à cidade e à moradia, com base nas demandas sociais, ao 
mesmo tempo em que trata de questões mais práticas do exercício da assistência técnica, como 
a segurança jurídica profissional, tecnologias construtivas propícias e arranjos organizacionais 
possíveis para sua viabilização. 

Como objetivos específicos do Curso, destacamos:

• Munir, com conteúdo técnico e experiências exitosas obtidas com estudos de caso, os 
profissionais interessados em trabalhar com ATHIS;

• Estimular e apoiar a ampliação de uma rede de profissionais liberais capacitados para 
trabalhar com ATHIS;

• Formar e capacitar os profissionais servidores públicos para atuação com ATHIS, 
fortalecendo-a enquanto política pública;  

• Fortalecer e capacitar ONGs, cooperativas e assessorias populares, mesmo quando 
multidisciplinares, na atuação com assistência técnica voltada para a promoção da justiça 
e inclusão social no meio rural e urbano;

• Propor e dispor de ferramentas (cadastros, estrutura, materiais e demais aplicáveis) que 
possam estimular e apoiar os novos profissionais a trabalhar com ATHIS;

• Aprimorar a promoção de conhecimento na área da ATHIS, através da produção e 
disseminação de material técnico-profissional destinado a sensibilizar, informar, educar, 
difundir e fomentar conhecimentos e/ou troca de experiências;

• Difundir a ATHIS como direito para as famílias de baixa renda, seja na escala individual ou 
coletiva, no cenário urbano ou rural;

• Informar profissionais sobre a importância da responsabilidade técnica, da segurança 
jurídica e da responsabilidade civil diante das intervenções em ATHIS;

• Difundir a ATHIS como possível campo de atuação para profissionais arquitetos e 
urbanistas.

O curso de capacitação está previsto para acontecer, inicialmente, em Chapecó e Florianópolis. 
Nos próximos anos, deverá ser ampliá-lo para outras cidades de Santa Catarina - uma semente 
próspera na prática de ATHIS no estado. Objetiva-se também fomentar parcerias com diferentes 
agentes da administração pública para que este conteúdo possa ser replicado de forma mais 
abrangente, tanto pelo estado como em todo o Sistema CAU. Desta forma, o CAU/SC almeja 
que a ATHIS saia do papel e se torne uma prática do dia a dia dos arquitetos e urbanistas e uma 
possibilidade concreta para a universalização do diretio à moradia digna e terra urbanizada.

7



O CURSO DE 
CAPACITAÇÃO EM 
ATHIS DO CAU/SC 

8

Para elaborar e realizar a capacitação, atendendo aos objetivos gerais e específicos proposto pelo 
PEI-ATHIS, a metodologia foi construída de forma participativa e colaborativa, ouvindo os diversos 
setores e agentes da sociedade civil, associados à demanda por ATHIS. Além disso, a elaboração 
deste documento também contou com o envolvimento dos profissionais que atuam em ATHIS e 
corpo docente envolvido no ensino, pesquisa e extensão. De modo geral, a atividade se estrutura 
em 3 momentos repletos de debate e discussão, a saber: contextualização histórica, abordagem 
teórica e atividade prática.

Para apropriação do tema e elaboração da reflexão inicial, o curso fará uma abordagem e 
recuperação histórica da atuação da ATHIS dentro da política habitacional brasileira, incluindo 
como conteúdo as experiências exitosas neste campo, em especial aquelas reveladas a partir da 
Caravana de Divulgação do PEI-ATHIS1.

Aliás, o PEI-ATHIS será a principal ferramenta de planejamento e execução da ação, somado 
às contribuições trazidas pela consultoria contratada, onde serão exemplificadas experiências 
em ATHIS pública, privada, de movimentos sociais, entidades e as fomentadas pelo CAU. O 
curso também tratará das possibilidades financeiras da ATHIS (estratégia de recurso) e sua 
operacionalização nos campos públicos e privados. Este conteúdo colaborativo de formas e 
experiências foi organizado em blocos de capacitação, associados a um exercício prático aplicado, 
a ser desenvolvido por cada aluno.

O exercício prático envolverá o levantamento em 6 grupos de um estudo de caso revelado na 
visita técnica, que será municiado por mapas e dados coletados previamente. Cada aluno fará 
um levantamento fotográfico, quantitativo e qualitativo da edificação ou dos espaços públicos 
abordados. Será exigida, por parte do aluno, uma solução de projeto e estratégia frente ao 
problema constatado, que será debatida no último dia de aula. Esta atividade deverá ser feita 
individualmente ou em grupos no período extra aula.

O curso deve contar com até 45 alunos, possui carga horária de 27 (vinte e sete) horas. Caso haja 
demanda por mais inscrições, o critério de escolha priorizará profissionais da área de Arquitetura e 
Urbanismo, que possuam na sua trajetória profissional participação e envolvimento com a temática 
da habitação e da regularização fundiária com assistência técnica. 

1 A “Caravana do PEI-ATHIS” teve início em junho de 2018, passando por 14 
cidades de Santa Catarina, divulgando o plano elaborado pelo CAU/SC para 
orientar ações no âmbito da ATHIS a serem promovidas pelo Conselho.
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Mais de 80% da população brasileira vive nas cidades, locais que concentram as demandas 
sociais e que são o cenário de atuação do arquiteto e urbanista. Este contexto nos coloca diante 
do desafio de intervir sobre as demandas urbanas. Balizados pelo nosso olhar técnico, podemos 
propor soluções capazes de tornar as cidades mais humanas e sustentáveis.

Em seu terceiro mandato, o CAU/SC se empenha em consolidar o reconhecimento do profissional 
da arquitetura e urbanismo como agente estratégico a serviço da transformação do espaço urbano.  
Nosso propósito é a defesa da sociedade pelo direito a arquitetura e urbanismo. Entendemos que 
nos cabe construir, a partir da organização interna desta autarquia, a mudança que desejamos 
para a sociedade.

O ano de 2018 marca o lançamento do Plano Estratégico de Implementação da ATHIS, ação 
que contribui para a consolidação da função social do profissional da arquitetura e urbanismo, e 
que propõe uma ação integrada e organizada do Conselho para atingir seu objetivo maior, o de 
promover a arquitetura e o urbanismo para todos. Em 2019, a principal proposta do CAU/SC 
para promoção da ATHIS foi a realização de uma ação de capacitação, prevista no PEI ATHIS e 
que atende a duas das funções primordiais do CAU, a de orientar o exercício da profissão e de 
pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Esta ação está diretamente 
relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que desde 2018 foram 
incluídos no Plano Estratégico do CAU/SC, contribuindo para que as ações do Conselho tenham 
um novo e potente patamar de atuação. Destacamos as metas relacionadas ao ODS 011 “Cidades 
e Comunidades Sustentáveis” com o objetivo de tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, nos instigando a repensar a forma como construímos, 
gerenciamos e vivemos nas cidades. A meta 11.1, determina que até 2030 a sociedades devem 
garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços 
básicos e urbanizar as favelas.

Desejamos, ao final desta etapa, provocar um ponto de mudança na nossa história e evoluir a forma 
como a sociedade absorve a contribuição da profissão do arquiteto e urbanista. As metas são 
ousadas e, na mesma medida, urgentes. Porém, possíveis desde que nossa ação seja organizada 
e coletiva. É com a participação social ativa que desejamos construir o CAU/SC.

Daniela Pareja Garcia Sarmento
Presidente – Gestão 2018/2020



GLOSSÁRIO
Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social - Forma de prestação 
de serviço prevista na lei 11888/2008 que permite o desenvolvimento de 
programas de atendimento de famílias de baixa renda que não podem pagar os 
serviços de arquitetos e engenheiros. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Pessoas ou entidades que obtiveram financiamento com recursos para ATHIS 
ou que moram na região beneficiada por empreendimento financiado com tais 
recursos.

Organização de processos de elaboração de obras cuja administração de obra 
se dá diretamente com as famílias organizadas da habitação.  Pode ocorrer 
casos onde a mão de obra utilizada na obra é da futura família usuária e pode 
acontecer de o grupo contratar uma empresa para elaboração de serviços na 
forma de empreitada (cogestão), sendo a entidade ou grupo, responsável pelo 
gerenciamento do grupo e da obra. 

Compreende um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de 
estudos diagnósticos integrados e participativos do território, compreendendo 
as dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e político institucional do 
território e da população beneficiária, além das características da intervenção, 
visando promover o exercício da participação e a inserção social dessas famílias, 
em articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria 
da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e 
serviços implantados.

Cooperativa de Habitação.

Central de Movimento Populares.

Confederação de Associação de Moradores.

Movimento Nacional de Luta pela Moradia.

União por Moradia Popular. 

Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. 

Movimento de Trabalhadores sem teto.

Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas

ATHIS

_________________
ABNT   
_________________ 
Beneficiários/
Mutuários finais 

_________________
Auto-gestão

_________________ 
Trabalho Técnico 
Social 

_________________
COHAB
_________________ 
CMP
_________________ 
CONAM 
_________________ 
MNLM
_________________
UNIÃO
_________________ 
MLB
_________________
MTST 
_________________
ABAP

10



Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura

Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura

Federação Nacional de Arquitetos

Instituto de Arquitetos do Brasil

Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura

Instituto de Arquitetos do Brasil

Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conselho uni profissional que regulamenta 
a profissão de Arquiteto Urbanista, criado pela lei 12378/2010.

Organização da Sociedade Civil

Ministério Público

Criação do espírito, documentada através de representação gráfica ou escrita 
de modo a permitir sua materialização, podendo referir-se a uma obra ou 
instalação, a ser realizada através de princípios técnicos e científicos, visando à 
consecução de um objetivo ou meta e adequando-se aos recursos disponíveis 
e às alternativas que conduzem à viabilidade de sua execução.  (Resolução 51) 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – Fundo constituído criado mediante 
contribuição dos empregadores, em nome dos empregados, o qual tem por 
finalidade garantir segurança ao trabalhador em caso de demissão, aposentadoria, 
doenças e calamidades bem como para fomentar o desenvolvimento de políticas 
para as áreas de habitação, saneamento e infraestrutura.

Fundo que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
– SNHIS para o financiamento da política habitacional, instituiu também o 
Conselho Gestor do FNHIS.

Plano Nacional de Habitação de Interesse Social

Plano Local de Habitação.

Fundo de Desenvolvimento Social criado pela lei 8677/1993 usado inicialmente 
para operações do PAR – Programa de Arrendamento Residencial, o FDS 
abrigou o Programa minha casa minha vida entidades.

Plano de trabalho Técnico Social 

Plano Municipal de Redução de Risco

Regularização Fundiária prevista na lei 13465/2017, com duas categorias: de 
Interesse Social e de Interesse Específico.

ABEA
_________________ 
ASBEA
_________________
FNA
_________________ 
IAB
_________________
FENEA 
_________________ 
IAB
_________________
CAU

_________________ 
OSC
_________________
MP
_________________ 
Projeto

_________________
FGTS

_________________
FNHIS

_________________
PLANHAB
_________________
PLHIS
_________________
FDS

_________________
PTTS
_________________
PMRR
_________________
REURB
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NOTAS 
INTRODUTÓRIAS

Fig. 1-2: Assistência técnica 
e atendimento às famílias 
de projetos sociais. Oficinas 
promovidas pelo PEABIRU. 
Fonte: PEABIRU

Este é um Guia Prático de formação e informação do profissional habilitado para atuação na 
Assistência Técnica de Interesse Social que reúne uma série de informações relevantes para 
sua implementação em Santa Catarina.

A partir da experiência repassada pelo CAU/SC através da implantação do PEI- ATHIS, 
produziu-se este guia formativo, estando baseado também nas conclusões da Assessoria 
Técnica - contratada especialmente para este treinamento.

Segundo o PEI-ATHIS, o profissional de Arquitetura e Urbanismo tem múltiplas possibilidades 
de atuação no campo da Assistência Técnica previstas pela Lei Federal 11.888/2008.  A 
partir da aprovação da lei, fica claro que além da questão pública da ATHIS, torna-se possível 
atuar como profissional liberal em escritórios de arquitetura e urbanismo, introduzindo na sua 
carteira de contratos a Assistência Técnica como parte da sua atuação cotidiana. Não há 
mistério em atender as periferias, vilas e favelas, ou ao menos não deveria haver, pois esta 
prática profissional faz parte das atribuições profissionais da categoria.

Além disso, o Arquiteto Urbanista ligado à pesquisa, à extensão e ao ensino, pode disseminar 
a importância do desenvolvimento de projetos que visem estudar casos exitosos, analisar 
resultados e propor metodologias inovadoras que aperfeiçoem este ramo de trabalho profissional. 
Importante ressaltar ainda, que a universidade pode exercer uma contribuição fundamental no 
suporte a cultura de ATHIS ao incorporar o tema aos trabalhos finais de graduação, ao balizar 
o ensino, a extensão e a pesquisa com inserção transversal e interdisciplinar de ATHIS e, 
principalmente, ao promover um Programa de Residência  Acadêmica.
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A experiência da residência profissional em ATHIS fornecida pioneiramente na Bahia (UFBA) 
tem sido exitosa na evolução do debate acerca do tema, produzindo Nucleações em Brasília, 
Fortaleza, Pelotas e João Pessoa. Cabe destacar também a experiência em São Paulo, que 
iniciou um projeto importante por meio do LABHAB (FAU-USP) voltada para Planejamento 
Urbano. No campo do ensino privado, a PUC Minas tem um escritório de integração que pode 
tornar uma realidade a residência como pós-graduação. Já em Santa Catarina, a UFSC ainda 
na graduação inicia este trabalho de debate e articulação entre discentes e docentes para 
viabilizar uma residência em ATHIS, implementando até o presente momento um disciplina 
optativa transdisciplinar que trabalha diretamente com demandas comunitárias. (Documentos 
de referência dos encontros do BR Cidades em Santa Catarina, 2019)

Estas iniciativas são uma pequena amostra da inserção da Universidade e das Escolas de 
Arquitetura no desenvolvimento de novas metodologias e na produção de um conhecimento 
precioso junto aos profissionais e à sociedade brasileira.

Outra possibilidade é a atuação do arquiteto urbanista junto às OSC- Organizações da 
Sociedade Civil, no apoio e proposição de projetos e programas que visem atender os diversos 
movimentos comunitários e de moradia na luta pela habitação de interesse social. Neste sentido, 
vale o reforço e lembrança do que significaram os Concursos de habitação da Prefeitura de São 
Paulo, na década de 90, e a atuação de Carlos Nelson Ferreira dos Santos, em Brás de Pina 
(RJ), ainda na década de 60. Ambas experiências nos mostram exemplos anteriores à própria 
lei de ATHIS que, empiricamente, desenvolveram trabalhos transformadores do ponto de vista 
social e na discussão que balizou a própria aprovação da lei. 

Recentemente, assessorias técnicas desenvolvidas por coletivos de arquitetos e escritórios 
técnicos de diferentes estados e regiões do Brasil, sendo muitos deles partícipes do I Seminário 
Nacional de Assistência Técnica, realizado em 2005, em Campo Grande, comprovaram a 
força deste trabalho de base da Arquitetura e Urbanismo. Salta aos olhos, por exemplo, a 
união entre profissionais liberais, escritórios de arquitetura e movimentos de luta por moradia 
na busca de recursos do FGTS, do programa Crédito Solidário e do Programa Minha Casa 
Minha Vida Entidades.

As entidades de Arquitetos Urbanistas também exercem um papel fundamental no fomento às 
práticas profissionais como demonstra cartilhas editadas pelo IAB - Instituto de Arquitetos e 
vários projetos de formação, além da Cartilha de ATHIS do CAU/SC supracitada que culminou 
neste curso de capacitação.

Como agente público, atuando nas prefeituras, estados, governo federal, órgãos de defesa do 
cidadão, fiscalização das políticas públicas ou da prática profissional (Defensorias, Ministérios 
Públicos, Conselhos Profissionais), o arquiteto urbanista pode reforçar, com resoluções e leis, 
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esta importante área de atuação profissional. Vale lembrar que foi o Arquiteto Urbanista Clovis 
Ilgenfritz, em 1995, quando Vereador na cidade de Porto Alegre que formulou um projeto 
de lei para regulamentar a ATME- Assistência Técnica à Melhoria Econômica, embrião da lei 
11.888/2008. O próprio Clóvis Ilgenfritz, como Deputado Federal associado a outro Arquiteto 
Urbanista, Zezéu Ribeiro, defenderam a proposta do projeto de lei no Congresso Nacional, 
trazendo avanços consideráveis à matéria até sua aprovação.

Por fim, a ATHIS como elo articulador de uma prática profissional, cumpre o objetivo de 
contribuir para o desenvolvimento da sociedade e para a redução da desigualdade de acesso 
ao serviço do profissional de arquitetura e urbanismo na reprodução de espaços urbanos mais 
justos e sustentáveis. Neste campo, cada profissional tem sua forma de atuar e este curso 
objetiva trazer um entendimento melhor destas formas de atuação.

A Cartilha, aqui apresentada como material didático para a instrumentalização da ATHIS, tem 
a tarefa de elucidar o profissional interessado sobre a viabilidade de atuação na temática, 
demonstrando o passo a passo da atuação.

Fig.3- Em termos gerais a ausência de 
ATHIS como política pública de habitação 
faz com que a produção habitacional se 
faça da seguinte forma: total de domicílios 
do país e os atendidos por unidades 
promovidas pelo Estado (menos de 10%), 
pelo mercado (7%), por conta própria sem 
apoio (37%) e déficit de novas unidades 
(14%) no Brasil (1939-2010). Fonte: IBGE.

Fig.4- O IAB e a política habitacional- 
JocaSerran- Livro indispensável para 
compreensão da política habitacional das 
décadas de 60 e 70 e o protagonismo 
do IAB na discussão do tema junto aos 
movimentos de reforma urbana.
___________________________________
Fig.5- Livro da ATME- Assistência 
Técnica para Moradia Econômica – Livro 
que disseca o processo de construção 
da metodologia da Assistência Técnica 
e o histórico da implantação do projeto 
piloto inicial.



PROGRAMAÇÃO DO CURSO E APRESENTAÇÃO DOS MÓDULOS

Módulo 1 – Abertura do curso e Introdução à Política Urbana e à Lei 11.888/08

Módulo 2 – Trabalho Técnico Social e ATHIS

Módulo 3 – Visita Técnica Orientada
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Módulo 4 – Regularização Fundiária e ATHIS

Módulo 5 – ATHIS: Como fazer?
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Módulo 6 – ATHIS e a Prática Profissional

Módulo 7 – Apresentação de resultados
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Tabela 1: Programa do curso de ATHIS e 
apresentação dos módulos



1INTRODUÇÃO À 
POLÍTICA URBANA 
E À LEI 11.888/08

MÓDULO

A ATHIS não se estabelece apenas como uma lei isolada da política urbana brasileira, pelo 
contrário, é parte de um conjunto de marcos regulatórios, como o incremento do direito à 
habitação no art. 6ºda CF e os capítulos da política urbana dispostos nos artigos 182 e 183, 
mais tarde regulamentados pelo Estatuto da Cidade. Estes avanços são acompanhados de 
perto com a construção do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), lei 
11.124/2005. Assim, este módulo propõe uma contextualização sobre as lutas que contribuíram 
para a construção da política de habitação, sendo a elaboração da Lei de ATHIS a concretização 
de mais um instrumento importante do Estatuto da Cidade.

A contribuição dos Arquitetos brasileiros para a discussão da informalidade da produção 
habitacional tem como marco o Congresso de Quitandinha, em 1963, e vem crescendo em 
importância desde a década de 70, oriunda da preocupação de Arquitetos Urbanistas engajados 
nas entidades e movimentos sociais. Este processo pode ser facilmente entendido através do 
documentário “Loteamento Clandestino” (1978)2.

CONTEXTUALIZAÇÃO 
DA ATHIS1.1
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2 Vídeo desenvolvido voluntariamente, com contribuição da arquiteta e 
urbanista Ermínia Maricato. O vídeo pode ser acessado pelo link: https://www.
youtube.com/watch?v=FKZY5yDyWS4



Cabe destaque para as ações e encontros nacionais de arquitetos urbanistas como papel decisivo 
na divulgação, promoção e consolidação da ATHIS, intensificadas desde a promulgação da 
Constituição Federal e da regulamentação do Estatuto da Cidade. Neste embrolho, as entidades 
nacionais de Arquitetura e Urbanismo fizeram ampla campanha em torno da assistência técnica. 
Em 2005, o IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil e a FNA- Federação Nacional de Arquitetos, 
rodaram o Brasil com uma campanha intitulada “Direito à Arquitetura”, representados pelos então 
presidentes das duas entidades e da ABEA - Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e 
Urbanismo. Os desdobramentos desta campanha foram no sentido da proposição do texto do 
Projeto de lei, elaborado no Seminário Nacional em Campo Grande, e da formação de um banco 
de informações com experiências nacionais, coletadas e sistematizadas pelo extinto Ministério das 
Cidades.

As experiências foram cadastradas através de uma chamada pública que, segundo os organizadores, 
revelavam “grande diversidade e criatividade” (ARRUDA, 2005, p 74). O levantamento foi 
representativo e contou com 79 experiências, com a participação de 17 estados e o Distrito 
Federal, sendo que 12 destas experiências foram convidadas para exposição oral em Campo 
Grande. A dedicação e anseio dos promotores do evento se expressa no depoimento de Demetre 
Anastassakis, então presidente Instituto de Arquitetos do Brasil:

[um] sonho de criar na arquitetura algo a que todos que precisam e 
queiram tenham direito, a exemplo do que acontece com a assistência 
médica ou judiciária. Na oportunidade lembrou também a importância de 
2005 como ano em que o IAB escolheu como do direito da arquitetura. 
(ARRUDA,2005, p.14)
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Fig. 6: Cartaz de chamada 
do I Seminário Nacional 
de Assistência Técnica em 
Campo Grande onde o Direito 
à Arquitetura foi pauta central 
desta atividade.



Fig. 7: Cartilha da CEARQ-CREA-
MG em parceria com o Colégio de 
Entidades do CREA, 2009.

Fig. 8: Cartilha do SENGE- sindicato 
de Engenheiros de Minas Gerais, 2009.  
Fonte: SENGE
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Fig. 10: Cartilha de experiências 
resultantes do Seminário de ATHIS, FNA, 
2019. Disponível em: http://www.fna.org.
br/2019/07/11/assistencia-tecnica-e-
direito-a-cidade/ 

Fig. 9: Manual de ATHIS realizado pelo IAB 
em parceria com a FNA. Fonte: IAB
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A Lei de Assistência Técnica seguiu a seguinte linha do tempo:

1
9
7
6

ATME (Sindicato 
de Arquitetos em 
parceria com o 
CREARS).

Projeto de 
lei municipal 
assegurava 
gratuidade às 
famílias de baixa 
renda para o 
acesso ao projeto. 
Prefeitura de 
Porto Alegre.

Lei 10.257/01 
Estatuto da 
Cidade inclui  
a Assistência 
Técnica como 
instrumento de 
política urbana.

Defesa 
Legislativa, em 
nível federal, do 
PL 6223/2002, 
dando alcance 
nacional à 
iniciativa de Porto 
Alegre. Deputado 
Clovis Ilgenfritz 
(PT-RS).

PL é retomado 
na Campanha 
Nacional pela 
Assistência 
Técnica e 
debatido no 
1º Seminário 
Nacional de 
ATHIS ocorrido 
em Campo 
Grande, tendo 
como relator o 
Deputado Zezeu 
Ribeiro (PT-BA)

A minuta do 
PL é aprovada 
no Congresso 
Brasileiro de 
Arquitetos em 
Goiânia- GO.

1
9
9
5

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
5

2
0
0
6

Fig. 11: Salão da sede do 
IAB-MG que conta com 400 
m2 de área construída e é 
frequentemente utilizado para 
atividades de treinamento 
para ATHIS e atividades de 
mobilização para leitura da 
cidade.  
_________________________
Fig.12: Campanha 
Urbanicidade onde para 
discussão do Plano 
Metropolitano, a política 
de habitação e mobilidade 
eram usos estruturantes das 
funções urbanas. 
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Presidente Lula 
sanciona a Lei 
11888, em 24 
de dezembro de 
2008.

Campanha pela 
regulamentação 
da Lei em 
municípios e 
estados nos 
diversos eventos 
do Colegiado 
Brasileiro de 
Entidades (IAB, 
FNA, ABEA, 
ABAP, ASBEA e 
FENEA).
Bienal de 
Arquitetura 
de São Paulo 
hospedou o 
ENSA e um fórum 
de movimentos 
populares 
especialmente 
dedicado à 
discussão 
da ATHIS.  
Questões como 
regularização 
fundiária, 
resiliência 
e produção 
habitacional 
foram a tônica do 
encontro.

Aprovada a Lei 
12378/2010 que 
cria o Conselho 
de Arquitetura 
e Urbanismo do 
Brasil.

Censo CAU
Assistência 
técnica figura 
como atribuição 
profissional 
de Arquitetos 
Urbanistas.

Proposta de 
destinação 
orçamentária 
de recursos 
para ATHIS vira 
resolução.

PEI-ATHIS do 
CAU/SC fomenta 
a ATHIS em todo 
Brasil.

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
8

Fig.13: SASP em campanha 
pela ATHIS.

_________________________
Fig. 14: Usina e as 

assembleias deliberativas de 
mutirões autogerido. Fonte: 

Arquivos do IAB-MG/ SASP/
Usina



1.1.1 LEGISLAÇÃO NACIONAL: A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O ESTATUTO DA 
CIDADE E A LEI 11.888/08
A discussão sobre a questão urbana no Brasil é um debate que se arrastou pelos bastidores 
das discussões de movimentos sociais e arquitetos desde a década de 60. Inclusive, ruas foram 
tomadas por militantes na época, contrariando a lógica autoritária dos anos da Ditadura Militar, e 
perduraram até a abertura democrática. Por consequência, o Congresso Brasileiro de Arquitetos, 
ocorrido em Belo Horizonte em 1988, tratou de enfatizar a importância do engajamento das 
entidades nesta discussão. 

Este resultado decorre do trabalho contínuo dos movimentos de reforma urbana que, reunidos 
no Congresso do Hotel Quitandinha, em Petrópolis (1963), consolidaram sob a coordenação do 
Instituto de Arquitetos do Brasil, um seminário que lançou as bases para a discussão acerca do 
direito à Cidade, que, por sua vez, foi introduzido na Constituição nos artigos 182 e 183. Estes 
artigos reconhecem a função social da propriedade como direito difuso da sociedade brasileira.

Apesar de sua aprovação ter sido realizada em 2001, O Estatuto da Cidade vinha sendo debatido 
desde a década de 70 (RIBEIRO E CARDOSO, 2012). O Estatuto, que regulamenta os artigos 
182 e 183 da Constituição Cidadã de 1988, finalmente reforça o caráter redistributivo das políticas 
públicas e da argumentação em direção à defesa da função social da propriedade (artigo 5º da 
CF) incutido em uma das reivindicações dos movimentos pela reforma urbana.

Em 2000, a partir de um milhão de assinaturas coletadas pelos movimentos sociais, foi incluso 
no artigo sexto da CF o direito à moradia, antecedendo até mesmo a aprovação do Estatuto da 
Cidade que, por sua vez no art. 4º, reconhece a ação da Assistência Técnica como um instrumento 
da política urbana. Nesse contexto, foi sancionada em 2005 a lei 11.124, que institui Fundo, 
Conselho e Plano Local de Habitação de Interesse Social como ferramentas da construção em 
nível local, onde a política pública de habitação e desenvolvimento urbano se faz. Nesse sentido, 
o PLANHAB (Plano Nacional de Habitação) se mostra um importante documento de debate e 
consolidação das propostas.
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1.1.2 O PLANO NACIONAL E ESTADUAL DE 
HABITAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA
A década de 2000 foi pródiga na aprovação de instrumentos legais para a regulamentação do 
direito à Cidade. Implantar o Ministério das Cidades e os eixos estruturantes dentro de uma política 
de governo foi um alento à toda a luta. Reforçando as características participativas do processo de 
implantação, as Conferências de Cidades, que rodaram o país elegendo seus delegados e logo a 
seguir, reunindo todos os estados na Conferência Nacional, foram históricas e pautaram grande 
parte das discussões em torno do Direito à Cidade, a partir da criação do Ministério das Cidades.

Além do aumento crescente de investimentos, foram aprovados os marcos legais importantes 
para política urbana, com destaque para a consolidação de um sistema nacional de planejamento 
urbano e um sistema de habitação de interesse social (SNHIS), colocado em prática a partir 
da Lei Federal 11.124/2005. Com essa conquista e o fortalecimento do tripé: plano, fundo e 
conselho, instaurou-se a possibilidade de participação cidadã no debate da habitação. Fora isso, 
saneamento, resíduos sólidos, produção habitacional e planejamento urbano também obtiveram 
destaque nas políticas e investimentos crescentes.

Concernente à evolução da política urbana e antecessora do SNHIS, as campanhas dos Planos 
Diretores, iniciadas no Ministério das Cidades, logo após sua criação (2003) conceberam o 
conceito de uma adesão continuada de estados e municípios à uma agenda nacional de produção 
do plano nacional, estadual e municipal de habitação de interesse social (HIS), com vistas à 
produção de Diagnósticos e Propostas. Em outubro de 2005, a chamada pública por experiências 
de Assistência Técnica em todo Brasil, feitas pelo Ministério das Cidades, foi antecedida pela 
realização de seminários estaduais, que preparam o campo para uma ampla mobilização em torno 
do assunto. O resultado foi o texto do Projeto de Lei que ensejou o movimento para sua aprovação 
junto ao Congresso Nacional.

Todos esses avanços contribuíram para a política urbana brasileira, entretanto o sistema de 
habitação ainda carece de muitas ações para ser implantado de fato. No momento atual, temos 
que inclusive, defender essas conquistas dos retrocessos promovidos por políticas de governo 
dissociadas da luta histórica pelo avanço das políticas de acesso à terra e à moradia. 
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Fig.15: Primeira conferência 
nacional de cidades. Fonte: http://

memorialdademocracia.com.br/card/
reforma-urbana-gera-debate-nacional. 

__________________________
Fig.16: modelo de cadastro de 

experiência da chamada pública do 
Ministério das Cidades em 2005. 

Fonte: FNA,2005: p. 87



1.1.3 O PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL (PLHIS)
A Assistência Técnica aparece como um instrumento necessário para a implantação de ações, 
em nível municipal, com vista a redução do déficit habitacional qualitativo4 - este, por sua vez, 
calculado por meio da política de habitação (dentro do PLHIS) que fora financiada em todo o 
Brasil a partir de 2009. Na discussão do PLANHAB, uma das categorias de ação da política 
pública era a sua utilização como estratégia de ação em cada município brasileiro, amplificando os 
debates locais e a luta pela Assistência Técnica.

O Plano Local de Habitação como ferramenta oriunda da Lei Federal 11.124/05, logo após a 
adesão de estados e municípios ao seu SNHIS, teve como função se transformar no documento 
que detalhou a metodologia, o diagnóstico local da política habitacional e estipulou eixos de ação, 
tendo como referência o déficit habitacional, verificado anualmente pela Fundação João Pinheiro.

Ao destacar o papel da Assistência Técnica para redução dos problemas habitacionais, destaca-
se a importância das assessorias e escritórios técnicos ligados aos movimentos sociais. Muitos 
foram os exemplos inspirados na experiência de Carlos Nelson, na equipe Quadra em Brás de 
Pina, nas ações da prefeitura de Porto Alegre nos anos 80, nos Mutirões da Prefeitura de São 
Paulo década de 1990 (descritos no capítulo Boas Práticas em Assistência Técnica), fortemente 
amparados na concepção de Arquitetos “de canteiro”, parafraseando o Professor Sérgio Ferro 
(2001).

Como dizia Carlos Nelson:

“Como urbanista nunca tive melhor experiência profissional do que a esse 
tempo em que trabalhamos tão diretamente com os nossos ‘clientes’. 
Ainda que parecesse lógico o contrário, é muito raro que urbanistas 
tenham contatos face a face com as pessoas para quem fazem planos. 
Vivíamos com o escritório cheio de favelados que invadiam para ver 
o que fazíamos e ficavam para discussões que varavam a noite. Era 
emocionante ir recebendo aqueles pedaços dos mais diversos papéis 
e ir vendo um trabalho que surgia aos poucos.4” (Carlos Nelson, 1981) 

28

3 Em termos conceituais, déficit qualitativo é aquele provocado pela precariedade da moradia, 
quer por insegurança da posse, quer pela ausência de condições para seu uso pleno pela 
família moradora: risco, ausência de um programa condizente com o perfil do morador, ausência 
de acabamento, conjugado com carência de infraestrutura tal como água, esgoto, drenagem, 
pavimentação, enfim, ausência de cidade.
4 Um dos pioneiros da ATHIS no país – atuou em Brás de Pina.
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Fig. 17-18-19–Construindo com o 
Povo – uma referência de prática de 
canteiro feita no Egito pelo Arquiteto 

Hassan Fathy. OCanteiro e o desenho 
– Sérgio Ferro introduz a crítica à 

alienação produzida pela separação 
entre obra e projeto que introduz a 
processos de alienação em ambas 

etapas de projeto. Duas publicações 
importantes para o entendimento da 

política habitacional e das experiências 
de atendimento regional da ATHIS. 

Mutirão Autogerido: experiência 
em SP do Governo Erundina 1990, 

é referência fundamental para o 
entendimento do processo de 

participação dos movimentos na 
produção habitacional.
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O CAU/SC E O 
FOMENTO À ATHIS1.2

1.2.1 O PLANO ESTRATÉGICO DE 
IMPLEMENTAÇÃO EM ATHIS DO CAU/SC
O CAU/BR aprovou, em 2014, a Resolução nº 94, de 7 de novembro de 2014, objetivando a 
destinação de recursos para ATHIS, no contexto do fomento à projetos de pesquisa e novas 
iniciativas de atendimento da população. Em 2016, o CAU/BR promoveu um avanço significativo 
para a ATHIS ao designar à todos os CAUs estaduais a destinação de, no mínimo, 2% de seu 
orçamento anual em ações de fomento ao tema. O CAU/SC incorporou a resolução, acompanhando 
o deliberado pelo CAU/BR, mas inovou ao transformar o investimento em um instrumento de 
gestão da ação em nível estadual – o Plano Estratégico de Implementação da ATHIS (PEI-ATHIS).

A partir da contratação da assessoria Ah! Arquitetura Humana, o CAU/SC desenvolveu ao longo 
de 2017 e 2018 o PEI-ATHIS que, por sua vez, é composto por quatro volumes, sendo eles: o 
diagnóstico, o plano, a legislação e a cartilha. No produto ‘Diagnóstico’, que apresenta uma análise 
do Plano Catarinense de Habitação de Interesse Social – PCHIS (2012) e o cenário da habitação 
no estado em 2017, foram realizadas oficinas participativas nas 6 mesorregiões do estado, como 
forma de validar as indicações do diagnóstico e coletar propostas participativas para a elaboração 
de arranjos e ações na etapa posterior. A partir dos debates regionais, foram propostos diferentes 
arranjos para viabilização da lei 11.888/08. Ainda no diagnóstico, foi apresentado um levantamento 
com 34 experiências nacionais e 5 internacionais. 

No produto normativo, que compilou as legislações relativas ao campo da habitação e da 
assistência técnica, é apresentada uma proposta de minuta padrão para que os municípios e o 
governo do estado possam adaptá-la às suas respectivas realidades.

O volume do plano estratégico em si é direcionado à própria atuação do CAU/SC no fomento à 
ATHIS, com 12 ações e arranjos operacionais especificando em um Plano de Ações, balizando 
uma atuação articulada do conselho até o ano de 2023. Por fim, o plano apresenta uma cartilha 
resumo de forma didática sendo este material divulgado e tornado disponível de forma online no 
site do CAU/SC (https://www.causc.gov.br/projetos/athis/).
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A partir de junho de 2018, como forma de transformar o plano estratégico em ações efetivas, 
o CAU/SC iniciou uma ação de divulgação deste plano, tanto para apresentar os resultados à 
sociedade, como para informar e mobilizar os agentes relacionados à temática da ATHIS em todo o 
estado. Neste roteiro foram apresentados, além do plano do CAU/SC, exemplos de realizações em 
ATHIS no estado e no Brasil, ilustrando de forma clara aos espectadores algumas possibilidades 
concretas de atuação e de efetivação do direito à moradia, nos termos da Lei Federal Nº 11.888/08. 
Entre maio de 2018 e agosto de 2019 foram 14 cidades visitadas (Palhoça, Criciúma, Chapecó, 
São Miguel do Oeste, Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú, Laguna, Florianópolis, Rio do Sul, 
Caçador, Videira, Antônio Carlos e Lages), atingindo um público superior a 1.200 pessoas, entre 
elas, profissionais, estudantes, técnicos das prefeituras, professores, movimento social e agentes 
políticos.

Além da divulgação da lei e do plano pelo estado, o CAU/SC, à luz do Plano de Ações, realizou 
as seguintes atividades: seminário nacional de ATHIS; curso de capacitação para profissionais e 
gestores públicos; ingresso em processo de reintegração de posse na figura de amicus curiae; 
patrocínio de ações por meio de editais de chamada pública; participações em eventos nacionais 
sobre o assunto, entre outros. A repercussão positiva deste conjunto de atividades pode ser 
mensurada a partir da parceria firmada com o CAU/BR para a reedição da Cartilha como manual 
de ATHIS e posterior divulgação em todos os estados da federação, e por meio dos acordos de 
cooperação firmados com diversas entidades, relativos a ações de fomento à ATHIS.

Fig. 20: Capa da Cartilha 
PEI – ATHIS. Fonte: CAU/
SC, 2018.



1.2.2 OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO 
PEI-ATHIS 
Os desafios identificados no PEI-ATHIS foram agrupados em quatro Objetivos Estratégicos, que, 
por sua vez, pretendem pautar as ações em ATHIS do CAU/SC:

Fomentar a ATHIS enquanto política pública:
• Fomentar os agentes públicos de modo a tornar a Assistência Técnica uma ação pública a partir 
do fortalecimento das políticas de habitação e dos seus instrumentos: fundos, planos e conselhos; 
• Fazer com que o poder público assuma a ATHIS como política pública, criando fluxos e canais 
para atendimento da demanda e que dialogue com os distintos agentes de produção: universidade, 
profissionais liberais, escritórios, ONGs etc; 
• Difundir a ATHIS como direito para as famílias de baixa renda, e também como uma necessidade, 
um vetor para a qualificação do ambiente construído, urbano e rural, seja na escala individual ou 
coletiva.

Apoiar profissionais liberais, escritórios que tem interesse em atuar com ATHIS:
• Integrar demanda por ATHIS e profissionais da arquitetura, urbanismo e engenharia a partir das 
distintas arenas de atendimento: poder público, iniciativa privada, terceiro setor ou universidade; 
• Regular e fiscalizar as iniciativas privadas e assistenciais de modo a que estas dialoguem com 
as políticas públicas de habitação, meio ambiente, assistência social e de planejamento urbano; 
• Encontrar maneiras de financiamentos e subsídios que deem conta de todas as etapas de um 
processo de ATHIS, que atenda às necessidades da população demandante e que seja sustentável 
financeiramente para os promotores da iniciativa privada, de modo que seja possível remunerar o 
arquiteto e urbanista dentro dos parâmetros estabelecidos legalmente para a profissão. 

Fomentar a ATHIS como ferramenta para a promoção da justiça e inclusão social nas 
cidades: 
• Promover a ATHIS como um serviço técnico necessário para mediar os conflitos territoriais 
inerentes às cidades brasileiras; 
• Reconhecer todas as atribuições do arquiteto urbanista como ações da ATHIS; 
• Reconhecer que as populações de baixa renda demandam por uma assistência técnica, que é 
complexa e envolve a leitura e a ação de outras disciplinas que não só a arquitetura urbanismo e 
a engenharia.

Promover uma cultura profissional e social de ATHIS:
• Promover uma articulação entre os agentes (poder público, iniciativa privada, ONGs, universidades 
e entidades de arquitetura) para o atendimento da demanda prioritária de ATHIS que são as 
famílias de baixa renda; 
• Desconstruir a ATHIS como prática assistencialista.
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Além dos objetivos levantados, o Plano ainda se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) propostos pela ONU, em 20155, com o intuito de pensar globalmente e 
agir localmente para o desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. Por dialogar de forma 
veemente com o direito à cidade e à moradia digna, o PEI envolve diretamente os ODS 10, 11 e 
17. Ademais, decorrente principalmente da relação de causa e consequência entre os objetivos, 
acaba abarcando indiretamente quase todos os ODS.

A atuação do CAU/SC no fomento à ATHIS tem demonstrado resultados fortuitos no âmbito da 
academia, do poder público, dos profissionais e movimentos sociais, sobretudo pelo forte diálogo 
do PEI-ATHIS com a realidade catarinense, bem como, proposição de ações compatíveis com as 
demandas locais. Espera-se com essa atuação contribuir para a consolidação de uma cultura de 
ATHIS no estado de Santa Catarina, com o CAU/SC atuando como articulador de agentes, em 
uma coalizão para implementação da ATHIS enquanto políticas públicas de Estado, compatíveis 
com as demandas sociais e os deveres do Poder Público.

Fig. 21: ODS que a ATHIS impacta. Fonte: Agenda 2030.

5 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. Nova York: ONU.
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Segundo dados do PLANHAB, cerca de 11 milhões de domicílios brasileiros estão localizados em 
áreas precárias, onde problemas de infraestrutura e acesso às condições satisfatórias de vida em 
cidades é comprometida por fatores urbanos e por um componente do déficit - a inadequação do 
domicílio. Ao considerar que o leque de intervenções que devem ser realizados em áreas carentes 
de infraestrutura contempla o tecido urbano e problemas fundiários decorrentes das situações 
peculiares de assentamentos, o desafio de aplicação da ATHIS como instrumento de reversão do 
passivo construtivo da habitação torna-se um enorme desafio a ser proposto. A produção informal 
da habitação é preocupante em um país eminentemente urbano (84,0%) e existe uma relação 
direta entre a precariedade do patrimônio imobiliário produzido pelos mais pobres e a manutenção 
das condições de pobreza do grupo familiar. (IBGE, 2010)

DESCONFORMIDADE 
EDILÍCIA, IRREGULARIDADE 
FUNDIÁRIA URBANA E ATHIS1.3
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1.3.1 A SAÚDE MENTAL E FÍSICA E 
AMBIENTE DE QUALIDADE 
Longe de determinismos ou eufemismos, dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) 
asseguram que a habitação saudável pode contribuir para redução de doenças funcionais como 
aquelas causadas pelo uso intenso de um espaço construído sem qualidade. (OMS, 2014, apud 
COHEN, 2007)

MASLOW (1908-1970), psicólogo e estudioso da relação do homem com seu habitat, construiu 
uma teoria na qual as necessidades humanas podem ser hierarquizadas, mostrando que a 
diferença entre homens e animais se dá por uma hierarquia, que no caso dos animais, não é tão 
ampla em relação às atividades vitais. Segundo este autor, havendo ausência destas necessidades 
satisfeitas, existem impactos mensurados na saúde do indivíduo que reforçam o princípio de que 
as condições ambientais interferem no modo de vida dos seres humanos. 

Nas palavras do próprio:

(...) à medida que os aspectos básicos que formam a qualidade de vida 
são preenchidos, podem deslocar seu desejo para aspirações cada vez 
mais elevadas. (MASLOW, 1987)

Segundo experiências recentes sobre a psicologia e ambiente construído, as relações 
interdisciplinares Arquitetura - Urbanismo - Psicologia (ambiental) existem como princípio, 
pois estas áreas do conhecimento partem das relações: ambiente (construído), habitante e 
seu comportamento. Maslow (1987) evidencia que necessidades de segurança, bem-estar e 
autoestima contribuem para reforçar o quadro do bem-estar humano e contribuir para sua saúde 
física e mental. Daí que resolver problemas de precariedade das habitações e dos espaços onde 
elas são produzidas ajudaria a tornar o indivíduo mais saudável, corroborando tecnicamente para 
os dados levantados pela OMS.

A REDE BRASILEIRA DE HABITAÇÃO SAUDÁVEL: ESTRATÉGIA SÓCIO-AMBIENTAL 
DE MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES 
SAUDÁVEIS SEGUE PRECEITOS DA OMS, SENDO COORDENADA NO BRASIL PELA 
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
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1.3.2  PRECARIEDADE HABITACIONAL E O 
DESAFIO DA ATHIS
A inadequação de domicílio possui uma ligação direta da ausência da ATHIS como política pública 
dentro de áreas onde o conjunto de moradores tem indicadores sócio econômicos considerados 
abaixo da média e residem em unidades habitacionais não formalizadas. Características como 
estas são encontradas principalmente nas vilas, favelas, ocupações, assentamentos e nas periferias 
afastadas, ou até mesmo em loteamentos populares que são implantados de forma simplificada, 
onde a fiscalização e regulação não estão presentes e onde impera a informalidade e a construção 
que utiliza prioritariamente o pedreiro como responsável pela reforma.

A informalidade aumenta a inadequação pois introduz na moradia a incerteza gerada pela obra 
sem assessoria técnica profissional.  Aumento de cômodos, melhoria habitacional, ampliação 
da moradia por aumento da família são geralmente feitos na informalidade, com excelência de 
materiais adotados, mas deficiência técnica.

Segundo dados da Pesquisa DataFolha/CAU/BR, 2015, “cerca de 70% das pessoas que 
compõem a população economicamente ativa afirmam que contratariam os serviços de um 
arquiteto e urbanista para construções ou reformas”6. Porém, a parcela que utiliza dos serviços 
do Arquiteto é de apenas 7%. Ao serem perguntados se já construíram ou reformaram o imóvel, a 
maioria (54%) já construiu ou reformou, mas apenas 15% utilizaram a mão de obra do Arquiteto 
Urbanista ou mesmo do Engenheiro Civil para o projeto e para a execução de obra.

Além disso, dados coletados pela ABCP, 20097, feita pelo Instituto Data Popular, apontavam para 
a intenção de reformar sua casa como demanda de 51% dos entrevistados, sendo que a mesma 
pesquisa apontava que, para a grande maioria dos entrevistados, a obra é feita pelo pedreiro ou 
pelo próprio morador. O dado coletado acirra a situação de precariedade da oferta das melhorias 
habitacionais e tem por consequência o risco de se ter comprometido o investimento da família 
na reforma e sua própria saúde.  Um aspecto não apontado pela pesquisa é a não associação do 
projeto e obra no processo de reforma, denotando uma total desconsideração sobre a qualidade 
agregada ao espaço que a adoção de um projeto pode acrescentar ao ambiente construído. Ainda 
segundo dados da ABCP (2010), no âmbito do lançamento do programa pioneiro intitulado Clube 
da Reforma, o fluxograma de reforma prevalecente é o seguinte: 

6 Disponível em: https://www.caubr.gov.br/pesquisa2015/.
7 Aproximadamente 35% do PIB da construção civil provem do mercado de autogestão, que engloba 
gastos com novas unidades, ampliação e melhorias, além de reformas para conter a depreciação das 
moradias. Fonte: https://abcp.org.br/imprensa/noticias/mercado-de-reforma-exige-r-32-bilhoes-ao-ano/
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Nota-se que o arquiteto e urbanista não figura como profissional consultado na cadeia de 
prestadores de serviço, dentro do processo de tomada de decisão sobre o ato de reformar.  Em 
2012, pesquisa do CAU/BR, observou que grande parte dos profissionais registrados no CAU 
ressentia de uma maior valorização do profissional de Arquitetura frente à sociedade.

Do outro lado, uma grande insegurança e insatisfação permeiam a reflexão do Arquiteto urbanista 
sobre sua profissão - repleta de obstáculos que o distanciam do mercado de trabalho, repercutindo 
em uma visão pessimista da sua capacidade de intervir na realidade brasileira na atualidade. 
Segundo a mesma pesquisa, há uma dificuldade de aceitação do profissional de arquitetura e 
urbanismo pela sociedade brasileira, pois a cultura de valorização do projeto como ferramenta de 
tomada de decisão é baixa. Pelo lado do profissional, isso se reflete na percepção do profissional 
quanto ao seu posicionamento no mercado de trabalho que ele descreve como sendo de baixa 
remuneração e desvalorização do arquiteto urbanista, conforme dados abaixo: 

Fig. 22: Fluxograma da reforma. Onde está o Arquiteto. Fonte: ABCP- Clube 
da Reforma. Projeto da ABCP realizado a partir de 2009 para discutir a 
implantação da lei. Disponível em https://abcp.org.br/imprensa/noticias/
clube-da-reforma-e-lancado-na-abcp/ - Estudos da ABCP de 2013 
estimam que o mercado da reforma geram investimentos de 32 bilhões sem 
uso direto do Arquiteto Urbanista como agente destes trabalhos. NA

Tabela 2: Principais obstáculos que dificultam o exercício da profissão 
de arquiteto e urbanista- Censo CAU 2012, aponta que o profissional 

deseja ser valorizado pela sociedade ao mesmo tempo que a sociedade 
desconhece sua função. Fonte: CAUBR 
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Fig. 23: Como o brasileiro 
constrói: grande parte das 
famílias já construiu, mas 
o fez usando leigos e não 
profissionais habilitados. 
Fonte: Datafolha/CAUBR 
- https://www.caubr.gov.
br/pesquisa2015/como-o-
brasileiro-constroi/

Tabela 3: Os dados sobre a 
ausência dos profissionais 
junto ao seu público alvo, 
com especial destaque para 
altos índices de ausência 
do profissional perante seu 
mercado de trabalho. Fonte: 
CAUBR https://www.caubr.
gov.br/pesquisa2015/como-
o-brasileiro-constroi/

A desvalorização e a desinformação da sociedade sobre o profissional que pratica ATHIS é 
apenas um dos desafios a ser superado na sua implementação. Verifica-se que, por parte do 
poder público, há grande desconhecimento sobre a lei e os programas de produção habitacional, 
em que se pese a alta adesão dos municípios ao SNHIS. A política habitacional sofre com a 
não obrigatoriedade de veiculação de suas verbas a um fundo específico para sua consecução. 
Outro obstáculo é a cultura da informalidade que desvaloriza ou desconhece a importância do 
projeto como ferramenta de tomada de decisão, o que tem que ser combatido com campanhas de 
democratização ao acesso à informação e a democratização frente à sociedade, da ATHIS como 
instrumento da melhoria da qualidade de vida no campo e na cidade.
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1.3.3  IRREGULARIDADES E LEGALIZAÇÃO
Enquanto Arquitetos Urbanistas permanecem distantes das periferias e bairros, a irregularidade 
urbanística e edilícia é a tônica do cotidiano de nossas cidades.

Segundo dados da informalidade edilícia no Brasil, há elevadas taxas principalmente nas periferias, 
vilas e favelas, que corroboram para grande parte dos problemas relacionados com a precariedade 
habitacional e inadequação do domicílio. Dados recentes da PNAD (2018) dão conta de 15 
milhões de domicílios situados em vilas e favelas.

Segundo o Plano Nacional de Habitação (PLANHAB):

Historicamente, a falta de alternativas habitacionais, gerada por fatores 
como o intenso processo de urbanização, baixa renda das famílias, 
apropriação especulativa de terra urbanizada e inadequação das políticas 
de habitação, levou um contingente significativo da população a viver em 
assentamentos precários. (PLANHAB, 2009, p.2)

A regularização edilícia representa um desafio para todos os municípios. Em 2003, Belo Horizonte 
iniciou uma ampla discussão com entidades de classe sobre a Engenharia e Arquitetura Pública que 
resultou em um seminário de capacitação sucedido pela assinatura de um convênio com universidades 
para a realização de regularização edilícia, com vias a formalização de bairros populares como o 
Nova Vista, localizado na zona leste do município mineiro. O projeto acabou se transformando em 
um programa de regularização edilícia, aprovado pela lei 9074/2005. Neste trabalho, realizado em 
2005, equipes de campo visitavam o imóvel e promoviam um levantamento que levava em conta a 
situação do imóvel frente aos parâmetros urbanísticos do lote. Com a planta de situação em mãos e 
um relatório fotográfico, os técnicos da prefeitura realizavam o “Habite-se” da construção de forma a 
averbá-la ao lote (propriedade nua).  Após este piloto, a prefeitura implantou o serviço e, com base 
em lei municipal que regulariza onerosamente as irregularidades urbanísticas, permitiu gratuidade na 
regularização edilícias para as famílias de menor renda, detentora de um único imóvel na cidade, cujo 
valor venal não ultrapassasse R$ 56.000,00 (PBH, 2004).

Tabela 4: PLANHAB- Tabela 7 – Projeção de demanda habitacional por faixas de renda familiar 
e regiões do país - 2007-2023. Fonte: Ministério das Cidades, 2009, p. 61
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Em 2005, em continuidade ao levantamento e pesquisa feito em parceria com a Prefeitura, a FUMEC 
- Fundação de Educação e Cultura, através da FEA - Faculdade de Engenharia e Arquitetura, 
desenvolveu uma ação extensionista denominada Arquiteto da Família (fig.24). Na ação da extensão 
universitária, a equipe composta de estagiários e um egresso de arquitetura e urbanismo efetuavam a 
análise do ambiente construído e apontavam soluções para os problemas habitacionais encontrados, 
em complementação ao levantamento feito pelo habite-se administrativo.

Outro exemplo interessante é o Plano Diretor de Nilópolis, Lei Complementar n° 68 de 03 de 
outubro de 2006, que tem em suas prerrogativas fundamentais a regularização fundiária urbana, 
tendo em vista a informalidade das habitações. O incentivo urbanístico dado ao proprietário 
era convertido em índices ou potencial construtivo para que ele se adequasse às premissas da 
legalidade fundiária. (Fonte: PMNilópolis, 2006)

Mesma iniciativa foi proposta para o Plano de Regularização Fundiária de Nova Lima, onde o capítulo 
da lei que regulamentou o Plano como Programa admitiu a figura do Habite-se Administrativo, 
artigo 19, lei 2495 de 11 de março de 2015, concedido ao morador como forma de regularizá-lo 
e fazer com que seu desejo de reforma se torne passível de financiamento.

A gênese deste tipo de iniciativa é sem dúvida, as ações da Prefeitura de Porto Alegre em 1995, com a 
lei da Assistência Técnica à Moradia Econômica. Segundo ILGENFRITZ, “a lei teve como antecedente 
programa de mesmo nome, coordenado pelo arquiteto junto ao Sindicato de Arquitetos do Rio Grande 
do Sul, e contou também com a participação dos arquitetos Newton Burmeister, Carlos Maximiliano 
Fayet e Claudio Casaccia, além dos advogados Manuel André da Rocha e Madalena Borges. Na 
ocasião, o sindicato disponibilizou para a prefeitura 70 jovens arquitetos.” 

Em quatro meses, cada arquiteto atendeu em média dez famílias, exemplo prático da real 
possibilidade de aproximação entre arquitetos e sociedade, reparando o abismo que as pesquisas 
e a própria realidade urbana brasileira denunciam cotidianamente.

Fig. 24: Repercussão do 
Arquiteto da Família na 
comunidade do Nova Vista. 
Fonte: Diários Associados, 2005.
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1.3.4  PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E DIREITO À CIDADE
A potencialização do atendimento da população mais pobre por parte dos Arquitetos tem nos 
mutirões de habitação de fins da década de 80, seu exemplo maior. A gestão Erundina, em 
São Paulo, através de Concursos Públicos realizados com o IAB, exemplifica o fenômeno do 
engajamento e participação dois anos depois da redemocratização, concretizando um dos pilares 
fundamentais do Direito à Cidade. Entende-se como direito à Cidade, o conjunto de esforços 
sociais traduzidos como políticas públicas, programas, projetos, investimentos localizados na 
cidade, com vistas a democratizar o acesso aos serviços e à moradia, sempre pautado por uma 
construção com participação popular. No centro da discussão, a função social da propriedade 
e da cidade, alcançada por todos os instrumentos urbanísticos, tributários e legais que foram 
introduzidos no Estatuto da Cidade.

Os grupos organizados da população, sejam urbanos ou rurais, enquanto um fenômeno vivo de vida 
cotidiana, são o resultado da interação das estratégias de múltiplos atores sociais que deflagram a 
necessidade de engajamento e participação entre pessoas que, por sua vez, possuem anseios e 
visões de mundo semelhantes. Esse cotidiano, somado à necessidade de viabilização de decisões 
coletivas e organizadas, exige por parte de quem oferta serviços como a ATHIS, instrumentos 
de interação e comunicação que respeitem a especificidade do grupo organizado, escutem seu 
anseio e percebam que o resultado positivo do trabalho a ser executado junto à demanda está 
diretamente relacionado com a sensibilização/mobilização e participação comunitária em todo o 
processo. A Assistência Técnica, como instrumento de solução de problemas estruturais ligados 
a precariedade habitacional, demanda o esforço da mobilização.

Desta forma, a população local precisa ser informada. Conhecer a ATHIS, saber de seus direitos e 
deveres perante a lei e ser convidada a participar é prerrogativa do acesso ao instrumento. Quando 
a população está informada e envolvida na discussão e na solução dos seus problemas coletivos 
e individuais implicados na proposta de atendimento, tem-se um resultado mais duradouro e 
abrangente no sentido de mitigar os impactos da ausência do profissional nos processos de 
decisão do ato de melhorar e construir a moradia. Este diálogo corrobora para que as intervenções 
tenham caráter duradouro e que sejam adequadas à sua realidade e necessidade. Sendo assim, 
o resultado da intervenção, tanto individual como coletivamente, será objeto de apropriação e 
defesa por parte dessa comunidade, permitindo que a mesma, individual e coletivamente, reforce 
a importância da utilização deste profissional para melhoria da sua qualidade de vida.

Para se alcançar uma participação de qualidade e efetiva mobilização é fundamental uma atuação 
da categoria profissional, através de sua entidade e seu conselho profissional, voltada para a 
informação (estabelecer fluxo de informação formando uma rede), para o conhecimento (levar 
elementos de argumentação e construção de autonomia perante o processo para a demanda 
atendida) e para o fortalecimento da organização comunitária, gerado pela indicação das 
possibilidades de resultados concretos (fomento, formação e consolidação de demandas para 
ATHIS).



Em bairros, comunidades ou entre grupos organizados demandantes de habitação, estreitar relação 
com a comunidade, viabilizar a gestão compartilhada, informar a sociedade sobre a política pública 
de habitação em todas as suas estratégias de ação e linhas programáticas, reforçar o caráter de 
solução de problemas trazidos pela ATHIS e agir de forma integrada e interdisciplinar, ajuda a 
instrumentalizar a comunidade, fortalecer a mobilização e a demanda contínua por este serviço. 
Todas estas ações terão como meta principal o aumento de informação sobre as consequências 
da ação antrópica e, consequentemente, a diminuição da vulnerabilidade frente à problemas de 
precariedade habitacional.

Para saber mais, veja:
Nabil Bonduki organizou uma análise sobre a Luta Nacional pela Reforma Urbana no Brasil – Do 
seminário de Habitação e Reforma Urbana ao Plano Diretor de São Paulo, publicado pelo CAU-
SP que vale a pena ser lido. A discussão sobre o Direito à Cidade e o Direito à Arquitetura foi 
ponto de pauta do Primeiro seminário de Assistência Técnica de Campo Grande (MS).

O Direito à Cidade e a função social da Arquitetura foi tema do I Congresso Brasileiro de Arquitetos 
que se realizou em 1945.

Nos projetos executados pelo poder público, no âmbito da política habitacional, faz-se necessário 
promover o debate sobre a participação. O tripé inaugurado pela lei 11.124/2005 (Lei, Fundo 
e Conselho de caráter participativo) amplia o debate e pode servir de norteador na introdução 
da participação e, parafraseando o professor Paulo Freire, na construção da participação e na 
autonomia da sociedade pelo conhecimento.

Ainda em direção à participação popular, tão necessária, João Marcos (USINA), diz que “a 
educação popular tem que ser reconhecida como método de produção coletiva da arquitetura e 
democratização do conhecimento”. Este raciocínio coaduna com a natureza da prática profissional 
que se espera do profissional de Arquitetura e Urbanismo.
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Fig.25-26: Manifestação pública 
pelo direito à moradia. Mutirão 

autogerido da USINA. Fonte: 
João Marcos/USINA.
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O trabalho da Assistência Técnica tal como se conhece e difunde em documentos como este, 
originam-se em trabalhos seminais como o da Equipe Quadra no Rio de Janeiro, e nas extensões 
universitárias das Faculdades de Arquitetura de muitos estados do país, sobretudo nas públicas. 
Recentemente tem-se traduzido um esforço maior na produção de ações de residência profissional. 
A estrutura do trabalho tende a romper com o padrão metodológico disseminado nos currículos 
escolares pois, a assistência técnica em comunidades carentes, vilas e favelas, pressupõe práticas 
mais vinculadas à observação do cotidiano do morador e menos ao método formal de projetar, 
com os temas sofisticados que ganham destaque em revistas especializadas e livros críticos de 
arquitetura.

A realidade da prática de projeto do Arquiteto na atualidade (e esta que queremos romper) 
pressupõe: 

• Demandas de projeto e obra são realizadas por escritórios privados 
(tipo Ltda.)
• Produção autoral (como “marca”) ou empresarial
• Cliente privado (alto poder aquisitivo) ou grandes obras públicas (que 
dão visibilidade ao arquiteto)
• Visa o lucro e a “promoção” do escritório
• A produção do projeto é hierarquizada (autor comanda desenhistas e 
especialistas)
• O canteiro de obras é baseado heterônomo: comando vem de fora, 
trabalhadores alienados.
• Construção civil é a indústria com maiores acidentes de trabalho e 
menores salários.8

AS BOAS PRÁTICAS EM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA1.4

8 Disponível em http://www.usina-ctah.org.br/
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A prática da ATHIS se baseia em mudanças do modo de ver a profissão (dentro e fora): na forma 
de projetar para o cliente; nas relações de produção; nas tecnologias empregadas; no caráter da 
profissão como um todo.

A NBR ainda conceitua as etapas do projeto de arquitetura, que no tocante a ATHIS pressupõe a 
inclusão de outros componentes da ação do arquiteto, voltados para a dimensão da visão estanque 
que divide e desarticula canteiro e desenho. Por concepção de Norma:

Estudo preliminar (EP) Etapa destinada à concepção e à representação 
do conjunto de informações técnicas iniciais e aproximadas, necessários 
à compreensão da configuração da edificação, podendo incluir soluções 
alternativas. Fonte: NBR 13.531

Deve haver a compreensão que o projeto completo, com orçamento e planejamento de acordo com 
as etapas metodológicas de projetos, é item a ser entregue para qualquer modalidade de projeto 
a ser executado pelo profissional habilitado. Entretanto, acrescenta-se a estreita compreensão 
da natureza cultural e social do trabalho, contextualizado com a realidade local, rompendo a 
hierarquia das etapas previstas pela Norma. A ATHIS como prática profissional deve atender aos 
procedimentos normativos do projeto, mas tem um compromisso em considerar a sociedade e, 
em particular, sua premissa de atendimento às peculiaridades do projeto feito para diminuição do 
passivo da informalidade e da ausência de orientação técnica adequada de profissionais.

A partir da contextualização aqui exposta será apresentada, de forma sucinta, algumas experiências 
em ATHIS que são passíveis de uma análise e estudo mais aprofundados.



1.4.1  EXPERIÊNCIA PIONEIRAS EM ATHIS

Os exemplos a seguir relatam como a assistência técnica foi se desenvolvendo ao longo do século 
XX, desde os primeiros exemplares até os mais recentes, no Brasil e países vizinhos.

1.4.1.1 A FAVELA BRÁS DE PINA (1969, RIO DE 
JANEIRO/RJ)

Uma experiência precursora para urbanização de favelas foi realizada no Rio de Janeiro, pelo arquiteto 
prof. Carlos Nelson Ferreira dos Santos em 1969, na favela de Brás de Pina. O projeto em si começou a 
ser desenvolvido em 1964, quando Carlos Nelson e seu grupo eram ainda estudantes de arquitetura 
e urbanismo. Eles tornaram-se assessores da comunidade na elaboração de um plano emergencial 
para evitar a remoção da favela pelo governo do estado. Somente após a mudança do governo é 
que foi criada, em 1968, a Companhia de Desenvolvimentos de Comunidades – CODESCO, que 
passou a atuar com intervenções em favelas existentes. Em 1969 iniciou-se oficialmente a execução 
dos projetos em Brás de Pina, que duraram cerca de um ano e meio. Os recursos utilizados pela 
CODESCO para financiar o material de construção eram do BNH e a mão de obra utilizada era a 
dos próprios moradores, em formato de mutirão (ABRAHÃO, 2017 apud NUNES, 2017, p.59).
Através da mobilização da população organizada, foi possível evitar a remoção da favela para um 
conjunto habitacional construído pelo então estado da Guanabara. “Essa experiência de desenvolver 
um projeto junto com a comunidade reconhece a favela como um espaço legítimo de moradia e irá 
demonstrar a viabilidade de melhorias habitacionais das unidades edificadas na ocupação, sem que 
a população fosse retirada” (GORDILHO-SOUZA, 2017, p.7).
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Fig. 27-28-29:  Brás de Pina e a participação da 
comunidade na elaboração do projeto. Croqui de morador 
(esquerda) e planta adaptada da CODESCO (direita). 
Fonte: http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/
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A favela Brás de Pina foi a experiência mais bem-sucedida da 
CODESCO. Esta instituição também patrocinou uma intervenção 
anterior na favela Jacarezinho, onde foi aberta uma rua atravessando 
de ponta a ponta a encosta. (...) A partir do levantamento do 
assentamento original de Brás de Pina, o projeto foi elaborado 
considerando estudos de realocação de casas para abrir ruas e para 
saneamento, tirando-se partido de um terreno vago que existia ao lado 
da favela, o que serviu como pulmão para as primeiras colocações. As 
casas, que eram todas de madeira, eram desmontadas e transferidas 
para o local definitivo, onde haviam sido feitas as obras de aterro, 
drenagem e esgotamento. Fonte: (ABRAHÃO, 2001)9

 
De acordo com o autor, “o processo de projeto participativo, com requalificação urbanística e 
melhorias habitacionais demonstram um reconhecimento da favela como parte a ser integrada à 
cidade formal, de modo a garantir a universalização de direitos fundamentais, como a moradia digna”. 

Necessário destacar que foram os próprios moradores os responsáveis pelos desenhos de suas 
casas. Os arquitetos se incluíram no processo como conselheiros, ou talvez o melhor termo seja 
assessores, indicando onde era melhor colocar uma porta ou uma janela, aumentando um cômodo 
ou outro (SILVA, 2002). As experiências do arquiteto Carlos Nelson Ferreira dos Santos na 
urbanização de favelas notabilizaram-se pelo envolvimento dos profissionais nas lutas urbanas e 
pelo estabelecimento de um novo paradigma de atuação do arquiteto [...], figura como marco inicial 
de formação do grupo Quadra, espécie de assessoria técnica composta por Carlos Nelson e outros 
colegas arquitetos então recém-formados, contratados por iniciativa da comunidade para elaborar 
um projeto para a urbanização (INGLEZ DE SOUZA, 2009, p.48 apud NUNES, 2017, p.59)

Fig. 30-31: Aspecto de Brás de Pina após urbanização 
promovida pela Codesco Fonte: Disponível em http://www.
vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.204/6560

9 Disponível: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.204/6560



1.4.1.2 MUTIRÃO SÃO FRANCISCO – COOPERATIVA DOS 
PROFISSIONAIS DO HABITAT - (1989, SÃO PAULO/SP)

Uma experiência importante para balizar o trabalho das assessorias técnicas em todo o Brasil foi 
a experiência de São Paulo com o que se chamou “Mutirão da Erundina”. Um concurso nacional 
de projetos de arquitetura foi elaborado por parte da Secretaria de Habitação de São Paulo/SP 
que articulou demandas de movimentos sociais e propostas vencedoras de um concurso, cuja 
execução de obra se daria por regime de autogestão.
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“Houve e há até hoje, uma grande “apropriação” dos espaços, 
nos três níveis, pelos moradores; o valor de uso e de viver nestas 
moradias e neste bairro, é tão grande, que continua “ganhando” 
dos crescentes valores de troca! Em torno de 10 % somente dos 
moradores venderam e foram trocados, substituídos...Claro que a 
luta, o trabalho no mutirão, todo fim de semana, durante dois anos 
ou mais, são fundamentais na apropriação, mas não impedem 
em geral, que o valor de troca prevaleça....E no caso, apesar de 
concurso, fizemos com o mutirão, protótipos, maquetes em escala 
real, criticou-se nossa intenção projetual, “vendemos” para os 
mutirantes/mutuários/moradores, as idéias que nos fizeram ganhar o 
concurso, de forma que eles aceitassem e quisessem. Assim houve 
participação efetiva do cliente no produto final, construído.”10

Fig. 32-33: Mutirão São Francisco Setor 8. Proposta de 
concurso nacional de Arquitetura vencido pela Cooperativa 
de Arquitetos (RJ) em 1989. A construção se deu utilizando 
a tecnologia da Cooperativa e preservando espaços de uso 
comum. Fonte: Arquivo Demetre Anastassakis

10 Texto incluído no livro de comemoração dos 20 anos do 
projeto São Francisco, setor 8. Autores, Pedro Cascon e 
Demetre Anastassakis, em colaboração com a Secretaria de 
Habitação, conduzida pela Arquiteta Elisabete França.  NA
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No caso de São Francisco, o mutirão e sua assessoria executaram o projeto a “quatro mãos”, de acordo 
com as premissas dos movimentos de moradia. Ao contrário da experiência de Brás de Pina, onde os 
arquitetos orientavam aos moradores sobre a sua solução de projeto, a experiência autogestionária do 
São Francisco, logrou de ter técnicos à disposição para elaboração do projeto. 

1.4.1.3 FUCVAM FEDERAÇÃO URUGUAIA DE 
COOPERATIVA DE HABITAÇÃO DE AJUDA MÚTUA – 
(DESDE 1970, URUGUAI)

Ajuda mútua e autogerenciamento, estes são os dois princípios fundamentais de um trabalho 
cooperativo exitoso, realizado no Uruguai. O Movimento Cooperativo de Habitação para Ajuda 
Mútua é exemplar e pode ser considerado um modelo a ser estudado pelos Arquitetos Urbanistas 
brasileiros interessados em buscar alternativas para o trabalho com movimentos sociais para a 
produção da moradia. 

A Cooperativa de Vivienda por Ajuda Mútua é uma associação aberta 
que se organiza dentro dos princípios da cooperação e da solidariedade 
entre pessoas que procuram um mesmo objetivo. Nesse marco, a ajuda 
mútua são as horas de trabalho que cada sócio dedica para a construção 
do projeto cooperativo. Este trabalho equivale a 15% do custo total das 
obras e é obrigatório, já que constitui o aporte de capital que cada sócio 
faz à Cooperativa. Cada hora de trabalho do cooperativista tem um valor 
econômico equivalente ao de uma hora de trabalho de servente em uma 
empreiteira. Este valor é fixado pelo “Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) e muda ao longo da obra. ” (PLANO QUINQUENAL DE 
VIVIENDA)12

12 Disponível de forma integral em: 
http://www.causc.gov.br/wpcontent/
uploads/2018/11/INTERNACIONAL_03_
PLANO_QUINQUENAL_DE_VIVIENDA.pdf

Fig.34-35-36: Intervenção da FUCVAM frente ao 
Ministerio da Vivendas/ Seminário da FUCVAM 
na Ocupação Zezeu Ribeiro em 2015. Fonte: 
Disponível em https://www.fucvam.org.uy/
wp-content/uploads/2018/10/10_octubre_
ElSolidario_baja.pdf
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A FUCVAM possui uma experiência exitosa em termos de experiência cooperada para produção 
habitacional intervindo, com sua atuação, inclusive na política habitacional uruguaia. Faz parte de 
uma rede maior de cooperativas pelo mundo.  No caso da FUCVAM, seu modelo federado congrega 
em torno de si várias cooperativas habitacionais, tendo como questão central a oferta de moradia de 
qualidade, provida através de um fundo que tem lastro, inclusive, governamental.

Os movimentos de luta por moradia têm como principal proposta de produção habitacional o 
chamado “mutirão autogerido”, ou autogestado, onde as decisões sobre o financiamento e as 
obras são feitas através das assembleias entre moradores e assessorias. Esse modelo nascido 
em 1980, formulado a partir da experiência das cooperativas habitacionais uruguaias (FUCVAM), 
ajudou a consolidar o modelo de organização social de mutirão autogerido que, de acordo com os 
princípios da participação coletiva lutaram pelos seguintes ideários:

• Reforma Urbana
• Financiamento Público
• Participação na elaboração de projetos
• Acesso ao conhecimento do processo
• Organização coletiva do trabalho
• Apropriação do produto habitacional

1.4.1.4 PAP – PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL - IAB/RJ

Outro exemplo importante para consolidação de uma metodologia de projeto é o exemplo do 
Programa de ATHIS desenvolvido pelo IAB-RJ, junto com a Comunidade Europeia. 

“Programa iniciado em 2001 e concluído em outubro de 2003, custeado 
com recursos da União Europeia, através de convênio com a prefeitura do 
Rio de Janeiro. O objetivo principal foi promover melhorias habitacionais. 
A parceria do Departamento do Rio de Janeiro do Instituto de Arquitetos 
do Brasil com o Programa de Apoio às Populações Desfavorecidas da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro (APD-Rio) promoveu, ainda, 
programas de geração de renda, desenvolvimento social e microcrédito 
para um total de 441 famílias. Os 20 arquitetos que participaram 
do programa foram selecionados através de concurso público e 
promoveram a vistoria de 441 unidades residenciais, cerca de 83% do 
total programado e também elaborou 394 projetos e diagnósticos, com 
116 obras concluídas até outubro de 2003. O programa buscou eliminar 
riscos de morte e patrimônio, adequação sanitária e conforto ambiental 
satisfatório.” Fonte: FNA/Min Cidades, 2005.



Fig. 37-38: A intervenção de 
Arquitetos, envolvidos no PAP, 
alteram a proposta inicial, invertendo 
o programa de necessidades do Sr. 
Honorato, morador e pastor. Fonte: 
PAP, 2005 – Vila Moretti.
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Comunidades atendidas:
• Parque da Cidade - Gávea
• Benjamin Constant - Urca

• Vila Moretti - Bangu
• Vila São Bento - Bangu

• Vila União da Paz – Bangu
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Figura 39-40-41: Território de atuação do projeto 
Arquiteto de Família da ONG Soluções Urbanas. 
Fonte: Soluções Urbana. Disponível em  http://
www.solucoesurbanas.org.br/

1.4.2 ATHIS E AS DEMANDAS DE 
MOVIMENTOS AUTO GESTIONÁRIOS
A autogestão é uma estratégia de prática habitacional onde a população envolvida participa 
ativamente dos processos de decisão do projeto e da execução de obras de moradia. Tanto Brás 
de Pina quanto os Mutirões de São Paulo e Belo Horizonte (Profavela e Programa Alvorada) sempre 
fizeram a execução deste tipo de método de gestão de programas habitacionais que acabam 
por ser inseridas em projetos de ATHIS, desenvolvidos recentemente por OSC- Organização 
da Sociedade Civil. O contexto da produção da moradia é marcado pelo controle social e pelo 
acompanhamento crítico e participativo em todo o processo de oferta do serviço. O programa 
Minha Casa Minha Vida Entidades priorizou esta forma de gestão da produção habitacional.

1.4.2.1 SOLUÇÕES URBANAS - ARQUITETO DE FAMÍLIA 
(2008, NITERÓI/RJ)

O projeto tem como objetivo promover obras de melhorias habitacionais por meio da assistência 
técnica, como forma de promover a saúde e qualificar o processo de autoconstrução. Ao realizar 
cooperação técnico-científica com o Instituto Vital Brazil no Morro Vital Brasil, Niterói/ RJ, o projeto 
buscou ampliar a visão e consciência da família na relação saúde e ambiente, além de contribuir 
para o aumento dos aspectos positivos no referencial de casa na formação dos adultos do futuro.



53

Avanços:
• Aperfeiçoamento dos instrumentos de sensibilização e diagnóstico, do 
processo de elaboração de projetos e da representação gráfica;
• Adoção de diferentes regimes de gestão de obras;
• Estruturação de um sistema de coleta de materiais para abastecer a 
Feira de Trocas Solidárias;
• Aplicação do microcrédito habitacional;
• Feira de trocas;
• Práticas de sustentabilidade.

1.4.2.2 ARQUITETO DA FAMÍLIA - BELO HORIZONTE 
(2004-2009)

O projeto “Arquiteto da Família” foi produto de uma extensão universitária desenvolvido pela 
universidade Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC), realizado no bairro Nova Vista, 
em Belo Horizonte. Nasceu de uma atividade estabelecida por um Convênio de Arquitetura e 
Engenharia pública com a Prefeitura (2004) e realizou 108 atendimentos para vistorias de baixa e 
habite-se, donde saíram também 108 retornos aos moradores - em 2005, a ação se consolidou 
como ATHIS. O projeto contou com o Apoio da Associação Comunitária do Bairro e do Posto de 
Saúde do bairro, uma vez que maior parte dos contatos para atendimento foram articulados pelos 
Agentes de Saúde da Família.

No retorno, trabalhando com extensão, foi criado o Posto de Atendimento no Bairro e desenvolvida 
uma tarefa educativa junto às famílias envolvidas, no sentido de realizar uma tarefa complementar 
de educação ambiental que visasse, principalmente, dar noções básicas sobre o exercício da 
profissão e apresentando o profissional de arquitetura e engenharia aos processos autóctones de 
construção no bairro que, muitas vezes, desconhecem o papel do técnico do ramo. A qualidade 
ambiental da moradia era o item de aferição dos estudantes em campo. Após experiência no bairro 
Nova Vista, a metodologia se transformou em programa perante a universidade, sendo replicada 
em Nova Lima e Governador Valadares.

Fig. 42-43-44: Vistoria técnica em campo- Vale da 
Esperança – Nova Lima
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Os resultados foram os seguintes:
• Bairro Nova Vista - Belo Horizonte: 08 reuniões comunitárias, intercaladas com o atendimento 
individualizado das famílias cadastradas para atendimento no programa. 

Foram levantadas demandas da seguinte ordem:
• Demandas jurídicas: 30 casos, envolvendo testamentos, inventário e partilhas, além de problemas 
jurídicos relacionados à posse pacífica do imóvel utilizado.
• Demandas sócio clínicas: 20 casos, relacionadas a distúrbios mentais e ao desenvolvimento 
de transtornos psíquicos que envolvem vícios, problemas de depressão e convivência familiar, 
intimamente relacionados a deterioração dos níveis de convivência familiar, correlato, a priori, com 
má qualidade do espaço habitado e construído. 
• Demandas por assistência técnica em melhorias habitacionais: 30 casos de atendimento ATHIS 
com elaboração de parecer técnico sobre qualidade de ambiente construído e orientação para 
o financiamento e a reforma. Estes atendimentos aferiram que havia uma grande demanda pela 
solução de problemas relacionados às condições gerais da habitação, sendo grande parte delas 
relacionadas com problemas de ordem técnica, associadas ao que se convenciona chamar de 
patologias. Estas patologias estão intimamente relacionadas a mofo, infiltração, problemas leves de 
ordem estrutural e até degradação do bem construído pela má adequação da técnica construtiva 
e do material utilizado.

Ações complementares a ação de ATHIS:
• Bazar do Arquiteto: Ações paralelas no Posto de Atendimento do Bairro Nova Vista persistiram 
com execução de atendimentos, palestras e reuniões em postos de saúde, escolas públicas com 
produção de concurso de desenhos e implantação de um Bazar do Arquiteto. Estas atividades 
foram importantes para o fortalecimento da ação e para a formação de egressos da escola, todos 
engajados em ações voltadas para a habitação e assessoria técnica. 
• Arquitetura e Urbanismo nas Escolas: Desenvolvimento de oficinas de desenho, concurso e 
elaboração de produtos de discussão e divulgação da importância da ATHIS.

Para replicação em Nova Lima, o trabalho levantou dados para a Sistemática 2008 do 
PAC-FNHIS: 
• Nova Lima - MG: O levantamento foi nos bairros Vila Esperança, Ipê Amarela, Vila Odete e 
Vila Aparecida em um universo de 1000 domicílios atendidos por Regularização Fundiária com 
proposta de orçamento de ATHIS em concomitância.
• Governador Valadares- MG: Execução de 869 vistorias em um universo de 3321 domicílios, 
cujo resultado foi a captação de recursos para a urbanização de 10 favelas com 50 milhões 
alocados para melhoria habitacional de ação do PAC-FNHIS em parceria com o escritório Schimidt 
Arquitetura e Urbanismo, a CDM-AVSI e a Prefeitura local.

O projeto capacitou 3 recém-formados que foram, em momentos diferentes, responsáveis pelos 
trabalhos das equipes de campo e sua coordenação. Por fim, o projeto trabalhou a assistência 
técnica como um direito do cidadão, promoveu a educação ambiental, trabalhando com a premissa 
de que o espaço construído deve ter qualidade, e ainda proporcionou ao morador o contato com 
a importância da arquitetura na promoção da melhoria na qualidade de vida.
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Fig.45-46-47-48: Arquitetas da família 
dando aula de espaço; Arquitetura para os 
alunos em oficinas de desenho; Resultado 
da oficina de desenho; Trabalho de 
campo em Governador Valadares para 
CDM; Discussão dos estudos de caso 
encontrados em campo. Fonte: Arquiteto 
da Família.
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Resumo de avanços importantes da experiência: 
• Seminários de discussão comunitária.
• Capacitação comunitária.
• Instalação de Posto de Atendimento.
• Desenvolvimento de campanha educativa no bairro onde atua, junto às escolas.
• Desenvolvimento de ação integrada junto ao Posto de Saúde e Programa Saúde da Família.
• Criação do Bazar do Arquiteto - banco de material reutilizável de construção civil.
• Captação de recursos.
• Romper com a barreira existente entre a arquitetura de autor e arquitetura para a realidade dentro 
da escola.
• Consolidação institucional.
• Formação de profissional apto a trabalhar com o tema.
• Orientação para reformas e ampliação para melhoria das condições de salubridade.
• Romper com a barreira existente entre a arquitetura de autor e arquitetura para a realidade dentro 
da escola foi sempre um desafio.

1.4.2.3 USINA (DESDE 1990, SÃO PAULO/SP)

Fundada em junho de 1990 por profissionais de diversos campos de atuação como uma 
assessoria técnica para os movimentos populares, a Usina CTAH13 tem atuado no sentido de 
articular processos que envolvam a capacidade de planejar, projetar e construir pelos próprios 
trabalhadores, mobilizando fundos públicos em um contexto de luta pelas Reformas Urbana 
e Agrária.

“A Usina já participou da concepção e execução de mais de 5.000 
unidades habitacionais, além de centros comunitários, escolas e 
creches em diversas cidades e em assentamentos rurais, principalmente 
nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Também atuou no 
desenvolvimento de planos urbanísticos, projetos de urbanização de 
favelas e auxiliou a formação e organização de cooperativas de trabalho.” 
Fonte: http://www.usina-ctah.org.br/quilombo.html

13 http://www.usina-ctah.org.br/blog/encontros-
usina-25-processos-participativos-e-a-
construcao-de-autonomia
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USINA - Propostas da Educação Popular no mutirão:
• Formação da coordenação
• Discussão de projeto
• Elaboração de regulamento de obras
• Organização das equipes de trabalho
• Eleições para funções específicas
• Acompanhamento da obra
• Atividades temáticas
• Pós-construção

Fig. 49-50-51-52; Quilombo dos 
Palmares, SP. Segundo sítio do 
Usina, o Conjunto Quilombo dos 
Palmares resulta da relação entre 
as soluções formais construtivas 
decorrentes da especificidade do 
terreno e das demandas dos futuros 
moradores. Eventos de discussão 
dos 30 anos da Usina. Fonte: Usina, 
disponível em  http://www.usina-ctah.
org.br/quilombo.html

A Usina assumiu o desafio de enfrentar junto aos movimentos populares, a superação do preço da 
terra e, assim, construiu uma proposta tecnológica para o “mutirão verticalizado”, baseada em um 
sistema construtivo misto, que utiliza técnicas industrializadas e técnicas de mutirão.
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1.4.2.4 PEABIRU (1980 - SÃO PAULO/SP)

Atuando diretamente com os movimentos da Zona Leste de São Paulo desde 1989, a 
PEABIRU, entidade sem fins lucrativos, elabora projetos para assessoria técnica em 3 linhas 
ou programas: Produção do Espaço, Política e critica com equipe multidisciplinar atuando 
também na elaboração de projetos e trabalhos técnicos sociais e de regularização fundiária, 
estudos de remoção, análise da precariedade habitacional em parceria com o LabCidade 
para a OUC – Operação Urbana Consorciada em São Paulo, com ênfase na participação e 
integração de profissionais e comunidade. (SANTO AMORE)14

O trabalho da entidade tem apoiado os movimentos sociais desde fins de anos 80, 
principalmente na conquista da moradia e assessorando estes movimentos na constituição 
de frentes para acesso à moradia e a sua preparação para empreender em programas de 
autogestão combinados com Assessoria Técnica.15

Fig 53-54-55-56: PEABIRU - atendimento às 
demandas dos movimentos comunitários. Fonte: 
Peabiru 

14 SANTO AMORE, C. Entre o nó e o fato consumado, o lugar dos pobres na 
cidade: um estudo sobre as ZEIS e os impasses da Reforma Urbana na atualidade. 
São Paulo: FAUUSP (tese de doutorado), 2013 (Introdução e Capítulos 2 e 4) 
15 É o que eu penso e é o que eu vejo. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=TkpWIEp-63Q



1.4.2.5 ARQUITETAS DA PERIFERIA (DESDE 2013, BELO 
HORIZONTE/MG)

O projeto realizado em Belo Horizonte, tem como missão: “Promover a inclusão da mulher no 
âmbito das decisões acerca da construção da casa e estimular a sua autoconfiança e autoestima. 
Oferecer assessoria técnica pautada pela confiança, cooperação e compartilhamento de 
informações.”16

Avanços da experiência: 
Cooperação
Autogestão
Microfinanciamento

“O mestrado na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) foi um divisor de águas na trajetória profissional de Carina 
Guedes, vencedora do 13º Prêmio Arquiteto e Urbanista do Ano – categoria 
Setor Privado -, da Federação Nacional dos Arquitetos (FNA).  “Me sentia 
incomodada de exercer uma profissão que atendia uma camada restrita 
da população”, conta a mineira de 34 anos, que receberá a distinção, em 
Brasília, no próximo dia 23 de novembro.  A inquietação com a carreira a 
levou de volta à universidade em 2013 para uma especialização focada 
na identificação dos motivos que impediam o acesso da população aos 
serviços prestados por arquitetos e urbanistas.”17

“Como eu poderia exercer minha profissão de forma que meus serviços chegassem 
aos moradores das periferias”, questionava-se.
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Figura 57-58 – Arquitetas na Periferia e o 
desafio de ser útil à sociedade através da 
ATHIS. Fonte: Disponível em https://www.

arquiteturanaperiferia.com.br/

16 Fonte disponível em https://www.arquiteturanaperiferia.com.br/
17 Fonte: Disponível em ww.fna.org
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18  Fonte disponível em https://www.arquiteturanaperiferia.com.br/

O ponto de interrogação foi se dissipando com o nascimento do projeto Arquitetura na Periferia 
(AnP) durante pesquisa de mestrado, orientada pela professora Silke Kapp, que contou com o 
apoio do grupo de pesquisa Morar de Outras Maneiras. “Com esse apoio, desenvolvi um método 
de assessoria técnica para a melhoria das condições de moradia de mulheres das periferias”, 
afirma Carina Guedes. A arquiteta e pesquisadora ainda destaca a falta de políticas públicas 
eficazes que atendam, de fato, às famílias mais necessitadas e a ausência de investimentos na 
área. Segundo a Arquiteta:

“Ter contato com um grupo de pesquisa com um repertório técnico, 
teórico e prático relacionados à arquitetura no atendimento de demandas 
sociais foi um grande estímulo, pois me forneceu o embasamento teórico 
e algumas ferramentas para concretizar o meu projeto e colocá-lo em 
prática ainda durante o mestrado”

O projeto é desenvolvido em três etapas: mobilização, planejamento e 
acompanhamento. A primeira consiste na formação de um grupo com três a seis 
integrantes, que passa por reuniões e rodas de conversas nas comunidades. A 
segunda etapa, com duração de quatro a seis meses, exige encontros semanais com 
as participantes para a realização de oficinas. 

São feitos desenhos, medições, levantamentos quantitativos, planejamento de obras, discussões 
de projeto, oficinas de construção e análise das finanças pessoais das famílias. Já a terceira e 
última etapa ocorre quando se iniciam as obras. 

“Nesta fase, as mulheres recebem um pequeno empréstimo, compram 
os materiais e fazemos o acompanhamento das construções. Temos 
promovido também mutirões, onde um grupo de pessoas interessadas 
em contribuir com o projeto se junta para ajudar na construção de uma 
das participantes”, relata a idealizadora do projeto.

As mulheres selecionadas para participar do AnP passam por um processo onde elas mesmas 
aprendem a planejar a obra. “Queremos que elas consigam se programar para terem os recursos 
necessários para a realização dos seus sonhos”, pontua Carina Guedes. Para isso, é vinculado 
ao projeto um pequeno empréstimo sem juros para que as participantes possam ter uma garantia 
mínima de que será concretizado o que foi idealizado durante as oficinas. Os recursos captados 
podem ser utilizados para a compra de materiais ou para a contratação de serviços de mão de 
obra. “Temos o apoio de empresas parceiras que fazem doações de materiais de construção”, 
destaca a arquiteta e urbanista.

“O projeto Arquitetura na Periferia já passou por três comunidades de Belo 
Horizonte, capacitou 31 mulheres e beneficiou diretamente 155 pessoas.”18

A sustentabilidade financeira permanece como um dos desafios da ação, mas que vem sendo 
conquistado com um trabalho intenso e em equipe. “O maior desafio de todos é o enfrentamento 
ao machismo estrutural brasileiro. Apesar de a mulher ainda ser a principal responsável pela 
manutenção dos espaços de moradia e pelos cuidados com a família, é excluída dos processos 
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19 Disponível em: http://www.fna.org.br/2018/10/03/
arquitetura-na-periferia-projeto-para-mulheres-transforma-
realidade-em-comunidades-de-belo-horizonte/

de decisão acerca da construção dos mesmos. E o nosso trabalho vai justamente contra essa 
lógica”, destaca Carina, que manifesta satisfação pela rotina semanal marcada pelos encontros nas 
comunidades. “Outro aspecto interessante desse trabalho é que pude exercer minha maternidade 
ao mesmo tempo em que desenvolvia o projeto, já que, quando necessário, posso trabalhar em 
casa ou levar a minha filha. Isso é um privilégio, já que, infelizmente, muitas mães não possuem 
esta alternativa. ” Fonte: (FNA, 2018)19

1.4.3 - OUTROS EXEMPLOS DE ATHIS
Nesta seção descrevemos exemplos de Assessoria Técnica feita por escritórios técnicos de 
arquitetura que produzem projetos formatados para o atendimento de demandas organizadas 
de movimentos de moradias, muitas vezes em edifícios ocupados ou na produção de novas 
unidades habitacionais. Além disso, abordaremos algumas experiências recentes envolvendo 
novos modelos de atuação e operacionalização da ATHIS.

1.4.3.1 - AUTOGRAFICS ARQUITETURA E PLANEJAMENTO 
E PLANOS URBANOS ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.

As melhorias habitacionais em edifícios ocupados ou retrofits abre um debate sobre este tipo 
de prática profissional que envolve o entendimento do Ciclo de Vida útil do imóvel ocupado e a 
proposta de ocupação do imóvel para fins de moradia.

Tanto a Autografics como a Planos Urbanos inovam ao se introduzir no campo da ATHIS, sem 
possuír o modelo Cooperativado ou ser entidades sem fins lucrativos. São uma assessoria 
composta pela junção de dois escritórios profissionais que acabam atuando juntos desde 2017 
como sociedade de propósito específico.

A Autografics tem uma história oriunda da formação primeira dentro da Cooperativa de Profissionais 
do Habitat (São Francisco) e INVENTO ESPAÇOS – Anastassakis e Associados S/C Ltda. 
(1996 a 2005) que culminou na Autografics (2005). Estas diversas formações, tendo Demetre 
Anastassakis na coordenação, acabaram atuando em diversos projetos de urbanização de favelas 
e assessoria, dentre eles o Centro Histórico de Salvador, Rio Cidade Madureira, urbanização de 
Favelas em São Paulo e Rio, entre outros. 

Já o Planos Urbanos, escritório de planejamento e projetos, tem profissionais oriundos do projeto 
de extensão Arquiteto da Família e possui parceria com o MNLM - Movimento Nacional de Luta 
pela Moradia, em Minas Gerais. A atuação dos dois escritórios,  em conjunto a partir de 2017, foi 
direcionada  para o desenvolvimento de assessoria técnica aos movimentos sociais, no âmbito dos 
projetos propostos para as ocupações urbanas e novos empreendimentos do movimento. Neste 
arranjo realizaram projetos para produção de novas moradias, para retrofit em imóvel publico e 
em intermediação de demandas em conflitos fundiários urbanos, alem de análise de leis, planos e 
propostas para melhoria e produção habitacionais. Estas foram introduzidas no curso como parte 



da experiência pessoal dos ministrantes. Visto a pertinência da atuação dessa organização, abaixo 
será abordada algumas de suas experiências exitosas como meio de exemplificar e inspirar novos 
projetos.

1.4.3.1.1 A OCUPAÇÃO ZEZÉU RIBEIRO E NORMA LÚCIA – 
RUA DOS CAETÉS 331 – BELO HORIZONTE E A OCUPAÇÃO 
CACHIMBEIROS – SANTA LUZIA- MG 
Trata-se de um projeto de requalificação de edifício de propriedade do INSS, localizado na zona 
de Hipercentro de Belo Horizonte, rua Caetés, a partir de uma ocupação feita pelos quatro 
movimentos de luta pela moradia, entre eles, CONAN, CMP, MNLM e União, organizados pelo 
IPH. Pela especificidade do projeto, o edifício poderá atender a legislação de AEIS - Área Especial 
de Interesse Social, sendo prerrogativa do empreendimento solicitar este sobre zoneamento, 
obedecendo o Interesse Social da proposta.

A proposta atende ao critério de otimização e viabilidade técnica e financeira para compra e 
apropriação do edifício, por parte dos seus ocupantes. Ao todo, tem-se: 60 unidades de 2 quartos, 
sendo todas adaptáveis e dentro destas 11 PCD (Pessoas com Deficiência); 10 unidades PCD 
com 1 quarto e; algumas unidades tipo quitinete, também acessíveis. 
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Fig.59-60-61-62: Retrofit Rua Caetés, 
331, resultado das jornadas de Ocupação 
de 2015 elaborada pelas quatro entidades 
nacionais. Equipe: DemetreAnastassakis, 
Cláudia Pires, Márcia Gouveia,  Juliano 
Alvarenga, Eng. Leonardo Perazzo e 
Eng. Antônio Cerqueira Cruz.  Fonte: 
Autografics / Planos Urbanos. 
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A proposta contempla o térreo com uso não residencial, para atividades de logística de 
funcionamento do edifício, além de atividades comerciais, que deem sustentação econômica, 
gere renda e promova o custeio da manutenção condominial do edifício, perfazendo 206 m2 com 
exploração coletiva da entidade. O projeto será certificado no selo BH sustentável, Caixa e demais 
certificações ambientais pois prevê trabalho da assistência técnica no sentido de certificar projeto e 
obra de construção civil, dispondo de aplicação, dentro do projeto, das regras de sustentabilidade 
existentes na normativa.

Outro caso interessante envolvendo o mesmo escritório, foi registrado em 2015, onde 123 famílias 
decidiram ocupar um terreno vazio e subutilizado na localidade denominada Fazenda Cachimbeiros 
e Pai Joaquim, na Estrada do Bananal, Santa Luzia. Na sequência, os proprietários entraram com 
uma reintegração de posse e os ocupantes acionaram a Defensoria Pública. A Defensoria, por sua 
vez, acionou o MPMG que chamou proprietários, incorporadores e famílias para uma reunião que 
resultou em um acordo com interveniência do MNLM, através da sua entidade Movimento Mineiro 
de Habitação. 

Fig. 63-64-65-66: Reunião 
da Pastoral dos sem casa, 
comandada pelo Padre 
Piggi. Audiência Pública 
no MPMG (2016) com a 
equipe da Planos Urbanos e 
Autografics. Terreno do projeto 
da Ocupação Cachimbeiros 
e Proposta de projeto para 
alocação de 135 famílias 
da Ocupação em um TAC 
coordenado pela Assessoria 
Técnica. Fonte: Cláudia Pires
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O projeto elaborado é derivado do atendimento ao TAC (Termo de Ajuste de Conduta), e 
enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, consolidando o acordo firmado 
entre proprietários da Gleba, incorporadores/loteadores e Associação. O Movimento Mineiro de 
Habitação, entidade da sociedade civil ligada à Pastoral da Terra e dos sem casa da RMBH, agiu 
como interveniente junto com a Assessoria Técnica designada para o projeto, contratada pelas 
partes interessadas no TAC.

Trata-se de um condomínio residencial multifamiliar composto de 1 bloco habitacional com 134 
unidades habitacionais distribuídas em 6 pavimentos. São 127 unidades com sala, 02 quartos, 
banheiro, cozinha e área de serviço; e 7 unidades com sala, 03 quartos, banheiro, cozinha e área 
de serviço. No 1º pavimento/térreo existem 6 lojas para comércio e/ou serviços, centro comunitário 
que abriga além de salão para festas e reuniões, sala para administração e zeladoria, centro 
cultural, sendo o módulo de banheiro e cozinha compartilhado entre essas atividades. Ainda neste 
pavimento existem áreas cobertas para lazer.

Algumas áreas descobertas também servirão para lazer e receberão tratamento paisagístico 
adequado. O projeto aguarda resolução, por parte do Ministério Público, e da regularização do 
terreno existente para que o mesmo seja objeto do financiamento pela Caixa Econômica Federal. Até 
o presente momento, o início das obras depende de financiamento do FDS -Fundo de Arrendamento 
Residencial, paralisados desde o enquadramento do projeto, feito em 2017.

A ocupação urbana possui exemplos exitosos em outros estados brasileiros como Rio de Janeiro 
(Ocupação Manoel Congo- MNLM) e São Paulo (Ocupação 9 de julho – União). Em todos, existe o 
componente importante da junção entre a experiência dos técnicos envolvidos e a luta por moradia 
de movimentos organizados, onde a discussão sobre a função social da propriedade assume 
uma dimensão importante para questionar as autoridades sobre o sentido da não aplicação de 
instrumentos coercitivos da retenção especulativa do imóvel urbano vazio e central. 

Fig. 67-68: Outros exemplos em SP e RJ: Edificio da Rua 9 de julho em SP 
- https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/05/politica/1562304011_256672.
html, Ocupação Manoel Congo no Centro do Rio de Janeiro. (Fonte: http://
agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-05/reforma-em-predio-do-inss-
no-rio-e-exemplo-de-ocupacao-regularizad)
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1.4.3.2 MORALAR - ARQUITETURA SOCIAL, INOVAÇÃO E 
DESIGN COM SUSTENTABILIDADE (2017, JOINVILLE/SC)

A START UP MORALAR é um Escritório de Arquitetura Social, Inovação e Design, atuando 
como um negócio de Impacto Socioambiental, e foi criada em julho de 2017 com o propósito 
de transformar o mundo em um lugar melhor para viver. O escritório, dentro desta perspectiva, 
oferece uma solução efetiva e integrada para famílias da Classe C, D e E, buscando proporcionar 
universalização do acesso a assistência técnica, promovendo o desenvolvimento sustentável por 
meio da reutilização de insumos excedentes da construção civil, em consonância com dados 
que apontam para a discussão do combate à informalidade da habitação que se traduz em 
precariedade do espaço construído.  Sustentabilidade e assistência técnica são o mote da sua 
ação, privilegiando o reuso e a reciclagem de materiais.

Dentre suas ações já realizadas a equipe destaca a realizada na casa do Sr. Rogério, onde foi 
desenvolvido uma reforma com material 100% excedente da construção civil. A equipe ainda que 
relatou que pode “identificar o empoderamento da família durante o projeto, que colocou a mão 
na massa e com as sobras dos materiais fizeram um sofá e o rack, proporcionando a eles maior 
qualidade de vida”.

A articulação entre o Moralar e o Colégio Adventista da Cidade de Joinville proporcionou uma 
experiência ímpar em ATHIS. Alunos, professores e equipe técnica, juntamente com a família 
beneficiária, conseguiram viabilizar a reforma de uma residência que abrigava avó, filha, neta e 
bisnetos em condições precárias e insalubres. “Foram realizadas 28 oficinas com aproximadamente 
430 alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 1º ano do ensino médio, 20 professores 
multidisciplinar que intercalaram o conteúdo de sala de aula”.

Fig.69-70:  À esquerda imagem da residência antes 
da reforma. À direita após a reforma. (Fonte: Moralar)
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Fig.71-72-73: Ações do 
Núcleo de Artes e Ofícios 
na ATHIS interligada com 

Educação Patrimonial 
em Minas Gerais. Fonte: 
Associação Milan Galo/ 

IDESSC/ Planos Urbanos e 
Veredas das Gerais.

1.4.3.3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SÍTIOS
HISTÓRICOS: NÚCLEO DE ARTES E OFÍCIOS
– ATHIS EM PATRIMONIO CULTURAL 
IDESSC  E PLANOS URBANOS - 2018

Em 2017, diante de uma demanda comunitária da Associação Galo Milan de Honório Bicalho, 
Nova Lima/MG, voltada à recuperação de um imóvel industrial para fins culturais, a parceria entre 
a entidade sem fins lucrativos e duas assessorias técnicas concebeu o Núcleo de Artes e Ofícios, 
com o objetivo de produzir capacitação em assistência técnica e restauro para edificações em 
Vilas Mineradoras. O projeto, desde então, atua em diversas frentes de trabalho, como educação 
patrimonial e ATHIS para o ambiente construído. No atual momento recebe recursos do edital 
de ATHIS 2019 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com a implantação de um Centro de 
Referência em Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, com ênfase em imóveis 
antigos. A experiência foi monitorada, em 2017, pela Yunnus Negócios Sociais.



2TRABALHO 
TÉCNICO 
SOCIAL E A 
ATHIS

MÓDULO

O Trabalho Técnico Social20 é componente obrigatório em diversos programas de desenvolvimento 
urbano, notadamente naqueles voltados para obras de habitação, saneamento, infraestrutura, 
regularização fundiária e preservação ambiental. Os exemplos ofertados dentro deste manual 
abordaram alguns aspectos da ATHIS sob o ponto de vista da metodologia de intervenção, 
bem como das formas de atendimento. Algumas pinceladas no assunto são dadas em cada um 
daqueles exemplos onde estratégias de mobilização, informação e capacitação da demanda são 
testadas pelos técnicos envolvidos.

TRABALHO TÉCNICO 
SOCIAL – O QUE É?2.1

68

20 A política nacional de Assistência Técnica - A Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS, de 1993, e legislação complementar aplicável nos termos da 
Política Nacional de Assistência Social é de 2004. 
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21 Disponível em: www.newleftreview.org/?view=2740. 

A questão central neste debate consiste na determinação rigorosa do conteúdo, da pluricausalidade 
e das refrações da questão social. Decifrar as novas (e metamorfoseadas) mediações por meio 
das quais se expressa a questão social, bem como apreender os processos pela qual se dão a 
produção e reprodução das desigualdades sociais e as múltiplas respostas de pressão social são 
elementos fundamentais que possibilitam novas formas de compreender e “fazer” a história, objeto 
do qual o profissional da área social não pode se furtar. Estamos tratando aqui de um tema amplo 
que se convencionou a chamar de “direito à cidade”, termo cunhado por filósofo Henri Lefebvre 
em 1968 e adotado nas últimas décadas como “bandeira de luta” pelos movimentos populares 
urbanos. Trata-se, sinteticamente, de uma recuperação e apropriação coletiva do espaço urbano 
por grupos marginalizados que vivem nos espaços periféricos das cidades. Nas palavras de David 
Harvey (2008):

“O direito à cidade é muito mais do que a liberdade individual para acessar 
os recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos, mudando 
a cidade. Aliás, com frequência, não se trata de um direito individual 
uma vez que esta transformação depende, inevitavelmente, do exercício 
de um poder coletivo para remodelar os processos de urbanização. A 
liberdade de criar e recriar nossas cidades e a nós mesmos é, eu quero 
argumentar, um dos mais preciosos e dos mais negligenciados dos 
nossos direitos humanos”. (HARVEY, 2008, P.53)21

O histórico brasileiro de insuficiência de políticas públicas urbanas e de um planejamento 
urbano, compromissado com bem-estar social de seus moradores, tornou as cidades “escravas 
da circunstância”. 

É nesse cenário, iniciado no desenvolvimento do capitalismo brasileiro e no adensamento das 
metrópoles, que se expressam os mais significativos fenômenos e práticas sociais ilustrativas 
de um caos urbano que impulsiona um processo de negação dos direitos fundamentais que se 
apresenta, dentre outras formas, na irregularidade fundiária, no déficit habitacional, na habitação 
inadequada, na precariedade e deficiência do saneamento ambiental, na baixa mobilidade e 
qualidade do transporte coletivo, na degradação ambiental, dentre outras formas. 

O Estatuto da Cidade e outros marcos legais recentes, construídos ao longo de um decurso 
temporal com pressão e participação direta dos movimentos populares, tem estabelecido princípios 
e diretrizes que expressam uma nova concepção dos processos de uso, desenvolvimento e 
ocupação do território urbano, que deve orientar a ação dos agentes públicos e privados na 
reconstrução das cidades sob a ótica da justiça, democracia e sustentabilidade. 

Novos pactos nas políticas setoriais urbanas foram e estão sendo estabelecidos nas três esferas 
federativas, com a exigência da participação da sociedade, tais como os Planos de Habitação de 
Interesse Social, Saneamento e Mobilidade, além de investimentos públicos sem precedentes 
investidos na área de infraestrutura através dos programas como o “PAC” e “Minha Casa, Minha 
Vida”, quanto mais no atual contexto.   

O trabalho social no Programa de ATHIS tem que focalizar a mobilização e comunicação social, com 
vista a promoção contínua de ações de informação, conscientização, organização e capacitação 
da população beneficiária.



O ICPP, assessoria envolvida na elaboração desse material, apresenta exemplos de atuação em 
ATHIS que serviram para testar a eficácia de alguns tipos de abordagem. De toda forma, na 
experiência profissional a assessoria técnica deparou-se com as seguintes práticas de ATHIS:

• Demanda individual de indivíduos demandantes de reforma, regularização, ampliação ou solução 
de patologias e problemas múltiplos da moradia.

• Demanda coletiva para associações e núcleos de moradia que envolvem participação em 
reuniões, conhecimento do problema, montagem de uma proposta de ação, viabilidade econômica, 
organização de demanda e captação de recursos;

• Demandas para interferência direta em um problema comunitário, tais como ocorrem em 
comunidades vítimas de grandes obras, premidas por projetos de intervenção que envolve 
remoções e reassentamentos, perda de direitos e até proposições alternativas à um determinado 
projeto, apelando para instâncias como Ministério e Defensoria Pública, Prefeituras e Estados por 
Conselhos Setoriais, Câmaras Temáticas, espaços em audiências públicas.

“Mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob uma 
interpretação e um sentido também compartilhados” TORO,1997

O QUE É MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL?2.2

Fig. 74-75-76: Idoso atendido por 
projeto de educação ambiental no 
Bairro Nova Vista. 94: Reunião de 
associação comunitária em Nova 
Lima 95- Capacitação de equipe 
técnica no PLHIS de Pirapora-
MG. Fonte: PMNL/ Autografics/ 
Arquiteto da família.
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O verbo mobilizar, etimologicamente, expressa a ideia de “movimento”, “movimentar”, “por em 
movimento ou circulação”; refletindo uma passagem de um nível de consciência para outro, de um 
tipo de comportamento para outro. 

Para TORO & WERNECK (1997, p.11), uma mobilização ocorre “quando um grupo de pessoas, 
uma comunidade, uma sociedade decide e age com um propósito, um objetivo comum, buscando, 
quotidianamente, os resultados desejados por todos”. Segundo HENRIQUES (2004), a mobilização 
social “é a reunião de sujeitos que definem objetivos e compartilham sentimentos, conhecimentos 
e responsabilidades para a transformação de uma dada realidade, movidos por um acordo em 
relação a determinada causa de interesse público”.

Esse propósito, esse objetivo comum, esse “horizonte atrativo e ético”, citado pelos autores, é o 
que dá sentido a um processo de mobilização, devendo refletir um certo consenso coletivo, uma 
causa justa, um interesse que é compartilhado, uma ideia que é colocada acima das divergências, 
expressando um exercício de convivência democrática.

A explicitação de seu propósito, do sentido e finalidade da mobilização, dos grandes objetivos que 
se busca alcançar é, segundo TORO & WERNECK (1997), o primeiro passo no planejamento 
de um processo de mobilização social. Esse propósito, no entanto, não deve ser só racional; mas 
deve ser também capaz de tocar a emoção das pessoas, de despertar a paixão para atuarem no 
sentido desse objetivo comum, a partir da convicção de sua importância, de sua relevância. 

Para mover é preciso antes comover, impressionar, emocionar, para em seguida pôr em prática, 
fazer avançar, promover.

“Mobilizar é movimentar pessoas em direção a um objetivo comum. 
Comover, emocionar, sensibilizar um grupo de pessoas para a importância 
de uma causa ou problema de sua realidade. Construir com elas uma 
nova visão sobre essa realidade, objetivos compartilhados e ações 
para alcançá-lo. A mobilização social, portanto, é práxis educativa que 
conjuga teoria e método, saberes e técnicas da ciência e da arte, para 
transformar pessoas em sujeitos conscientes e ativos da transformação 
da sua realidade”. (MCIDADES/PROJETOSDEMONSTRATIVOS 
COM+ÁGUA, 2008, p.10)

Nessa perspectiva, participar ou não de um processo de mobilização social é um ato de escolha, 
de liberdade, uma decisão de cada um, que “depende essencialmente das pessoas se verem ou 
não como responsáveis e como capazes de provocar e construir mudanças”. Mudanças que serão 
cotidianamente construídas, fruto da decisão de uma sociedade que acredita nas possibilidades 
de criação/transformação, a partir de uma unidade de propósitos e de respeito pelas diferenças 
(TORO & WERNECK, 1997, p.11)

A participação será mais assumida, livre e consciente, na medida em que os que dela participem 
perceberem que a realização do objetivo perseguido é vital para quem participa da ação e que o 
objetivo só pode ser alcançado se houver efetiva participação. (WHITAKER, 1993 apud TORO & 
WERNECK, 1997, p.37). Um trabalho de mobilização envolve tanto processos de troca de infor-
mações, conhecimentos, busca por mudanças através de um processo educativo; como também 
processos de sedução e encantamento, que toquem a emoção das pessoas.

Descreve-se Mobilização Social como um “processo dinâmico e permanente de envolvimento, 
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comprometimento e mudança de valores e comportamentos”, que aciona e contém quatro 
dimensões (recortes analíticos da realidade), que possuem interfaces e interdependências: 
Organização, Comunicação, Educação e Cultura.

A Dimensão Organizativa envolve a constituição de uma instância organizada, que deverá atuar, 
por meio de seus integrantes, na gestão e sustentabilidade das ações de mobilização social, 
através de uma prática de trabalho dialogado, articulado e planejado. Envolve a construção de 
diálogos, definições e parcerias entre pessoas, coletivos, grupos e organizações diversas, comitês, 
conselhos, fóruns, poderes e órgãos públicos, empresas, ou seja, diferentes atores e segmentos. 
Envolve também a constituição de sujeitos do processo, que se percebam como corresponsáveis 
pelo alcance dos propósitos da mobilização.

Essa dimensão se refere também à uma estrutura a ser articulada entre os envolvidos que dá 
suporte/apoio a esse processo de diálogo e comunicação e para as ações necessárias de 
mobilização social. Na mobilização social, esperasse que essa “estrutura” favoreça e estimule o 
contato, a presença e a participação, oferecendo condições para o diálogo entre os envolvidos; 
que disponha de ferramentas e dispositivos de comunicação (interna e externa); que dê condições 
para a criação/produção de materiais informativos/educativos; para registro dos processos, para 
a guarda de documentos, estudos e pesquisas. Daí a importância de considerar, em qualquer 
processo de mobilização, a existência de redes de múltiplas naturezas, constituindo-se como 
uma dinâmica própria dos sujeitos uns com os outros, dos grupos articulados entre si e com as 
instituições, e dos indivíduos com o ambiente.

Redes que se manifestam de múltiplas formas: redes de apoio, de solidariedade, familiares; redes 
de cooperação, produtivas, de amizades, dentre outras, constituindo-se especialmente para 
famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, aspecto de fundamental importância 
para a sobrevivência. E no processo de mobilização, deve-se contribuir para a construção, 
fortalecimento/dinamização de redes de apoio e suporte aos sujeitos e famílias, numa dinâmica de 
reconhecimento e valorização de práticas culturais.

Fig. 77: Representação da mobilização. Fonte: http://www.abep.org/blog/
noticias/empresas-devem-oferecer-oportunidades-para-acoes-voluntarias/
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A Dimensão da Comunicação, por sua vez, implica na dinâmica de compartilhamento de 
informações através de estratégias e ferramentas diversas, viabilizando o diálogo com a sociedade 
e o fortalecimento do processo de mobilização social. Envolve as estratégias de comunicação 
utilizadas para veiculação, circulação de informações e mensagens; penetração na mídia. Além de 
facilitar a integração e o desenvolvimento das atividades internas e externas.

Já a Dimensão Cultural-Educativa considera os sujeitos, famílias e grupos como detentores de uma 
carga importante de experiências, vivências e elementos subjetivos que influenciam diretamente 
em todas as outras dinâmicas: economia familiar, redes e atividades cotidianas. Estes aspectos 
estão centrados na relação sócio afetiva e emocional que os sujeitos têm com os grupos, com 
outros sujeitos e, sobretudo, com os lugares, objetos e paisagens. 

Os humanos são capazes de se ver no ato de ver, capazes de pensar 
suas emoções e de se emocionar com os seus pensamentos. Podem 
se ver aqui e se imaginar adiante, podem se ver como são agora e se 
imaginar como são amanhã. Identificar é a capacidade de se ver além 
daquilo que os olhos olham, de escutar além daquilo que os ouvidos 
ouvem, de sentir além daquilo que toca a pele, e de pensar além do 
significado das palavras. (Augusto Boal, 1960)

Envolve a cultura popular, as práticas locais, as festas, os ritos, as músicas, o teatro, as intervenções 
lúdicas pedagógicas, enfim, atividades fundamentais para que as pessoas sejam convidadas a 
mudarem suas atitudes cotidianas. 

Qualquer processo de sensibilização para ser efetivo deve ultrapassar 
o aspecto racional e meramente formal de repasse de informações e 
construir vínculos afetivos. (INÁCIO & PORTELLA, 2007, p.7).

As comunidades são estruturas vivas e dinâmicas. Expressam sua existência no ambiente, por 
meio da sua identidade, que é constituída pela história, costume, cultura, modos de produção, 
paisagem, pessoas que as vinculem ou referenciem no local, região, país, mundo e planeta. É na 
comunidade que o indivíduo se constitui enquanto cidadão. Além de morar, convive, produz, se 
desenvolve e troca as suas experiências. E estas diversas formas de expressão só se constituem 
e se mantêm pela comunicação. 

A comunidade é formada por pessoas e ambientes que se subdividem em espaços públicos e 
privados. Na ocupação destes espaços as pessoas organizam as suas relações, que são permeadas 
pela cultura, história e referências. Também nestes espaços são geradas as riquezas que se 
constituem nos patrimônios materiais e imateriais. Estas riquezas carecem de reconhecimento para 
a perpetuidade, como no caso das referências sociais onde somente a valorização e apropriação, 
por parte das pessoas que integram esta comunidade, são capazes de promover.
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Conforme declaram Horta, Grunberg e Monteiro (1999), 

O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades 
do seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de 
preservação sustentável desses bens, assim como no fortalecimento 
dos sentimentos de identidade e cidadania. (HORTA, GRUNBERG E 
MONTEIRO,1999, P.6).

Fig. 78: Dimensões 
da Mobilização. Fonte: 
INÁCIO,2004.

PARTICIPAÇÃO DA 
POPULAÇÃO2.3

A mobilização da comunidade para a participação na implantação de programas, projetos e ações 
que envolvam mudanças nas rotinas e/ou nos hábitos dos indivíduos é uma das etapas mais 
importantes e complexas (BRINGHENTI, 2004).

A participação é um fenômeno complexo, de múltiplas dimensões e determinantes. No entanto, 
a informação de qualidade e bem contextualizada é de fundamental importância para que 
esse processo se dê de forma democrática. Receber informações básicas sobre os objetivos 
e propósitos da Mobilização Social e de como participar é fundamental para que a população 
perceba a relevância/importância dos objetivos centrais de um processo de Mobilização Social.

As informações devem ser claras, acessíveis e facilmente compreendidas. É preciso que as 
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pessoas saibam o que fazer, porque fazer e como fazer. E além de orientações, incentivos e 
conhecimentos sobre o programa, a existência de uma logística que favoreça essa participação é 
fator determinante.

Num processo de mobilização com participação é fundamental que a comunicação cumpra 
algumas funções básicas, de forma articulada e integrada, ao longo do percurso:

• Difundir informações: a difusão e divulgação do tema mobilizador objetiva elucidar a população 
sobre o processo que se apresenta, é fundamental para que as pessoas saibam de sua existência, 
conheçam suas propostas, seus objetivos e formem um julgamento sobre ele. Visa favorecer o 
compartilhamento de visões, emoções e conhecimentos sobre a realidade trabalhada, gerando 
reflexão e debate (HENRIQUES et al, 2002).

• Promover a coletivização: a simples difusão das informações não é garantia de que as 
pessoas irão se sensibilizar e se envolver no processo de mobilização (HENRIQUES et al, 2002). 
O compartilhamento permanente de todas as informações relacionadas ao movimento, das ações 
que estão sendo desenvolvidas em diferentes frentes, dos resultados então alcançados, entre 
outras, é fundamental para que as pessoas formem opiniões próprias e se disponham a agir, 
utilizando, repassando e produzindo informações nesse percurso. Esse compartilhamento de 
informações, “um direito e uma exigência para uma participação livre e consciente” (TORO & 
WERNECK, 1997), contribui ainda para reforçar e legitimar o discurso dos envolvidos no processo 
de mobilização, dando segurança aos mesmos. Além disso, contribui para que a população não 
se sinta isolada, de modo a exercer sua liderança com mais tranquilidade, contribuindo ainda 
para minimizar resistências e conflitos ao longo do percurso. Esse sentimento de coletivização, 
de “certeza de que aquilo que eu faço, no meu campo de atuação, está sendo feito por outros, 
com os mesmos propósitos e sentidos” (TORO & WERNECK, p. 55), é o que dá estabilidade a 
um processo de mobilização, sendo a comunicação um importante instrumento (mas não o único) 
para que isso seja alcançado (TORO & WERNECK, 1997).

• Registrar a memória do movimento: uma das ações importantes e que ajudam muito no 
processo de sensibilização e mobilização diz respeito ao cuidado com o registro do processo, 
com o banco de dados e com outras formas de organização do acervo e da memória do percurso. 
Para tanto, é necessário que esse acervo seja acessível, contribuindo não só com processos de 
acompanhamento, avaliação e ajuste de iniciativas, como também servindo de referência para 
outras ações.

As estratégias de comunicação devem almejar a construção de vínculos dessa natureza, que 
transcendam ações pontuais, circunstanciais. E a insuficiência de ações de divulgação e de 
orientação da população é um dos principais aspectos que comprometem o sucesso de um 
processo de mobilização. Além disso, é importante destacar que a comunicação social tem um 
papel importante na ampliação das bases do movimento, dando-lhe abrangência e pluralidade 
(TORO & WERNECK, 1997).

Na ATHIS é importante deixar claro que o participante deve se sentir a vontade para aderir à ação. 
A ação de atendimento da população passa por um processo de conscientização mas deve ser 
feito a partir da necessidade dos indivíduos.
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A ESTRUTURAÇÃO 
DE UM PROCESSO DE 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL2.4

A participação da população é imprescindível para o sucesso de um processo de mobilização 
social. Esse envolvimento da comunidade tem que ser contínuo e periodicamente realimentado, 
através de estratégias permanentes de sensibilização, mobilização e divulgação das informações. 

O Plano de Mobilização Social, caso haja, será aqui delineado como referência para a 
complementação da mobilização em ATHIS, consiste no desenvolvimento de uma série de 
propostas de ações/atividades a serem implantadas de forma articulada/integrada, adaptadas e 
enriquecidas a partir da realidade dos diferentes municípios e deverão ser implantadas de forma 
planejada/organizada, com o envolvimento dos atores locais da forma como se segue abaixo.

2.4.1 EXPLICITAÇÃO DO PROPÓSITO DA 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL
A mobilização social envolve, conforme apresentado anteriormente, a construção dos grandes 
objetivos que se busca alcançar, levando em conta as diversas dimensões a serem trabalhadas. 
Mesmo que no início das ações o propósito ainda não esteja muito claro, a visão de futuro, os 
conceitos básicos, os valores sociais e ambientais que se pretende construir/afirmar, vão ajudar na 
configuração desse imaginário, tendo por base a construção de informação que elucide à todos 
sobre o que ocorre e como estão sendo tratadas demandas, problemas e propostas.

Entre as informações a serem levantadas nessa etapa, destacamos:

• Estrutura de comunicação existente na prefeitura (identificar se existe um setor de comunicação 
na prefeitura e/ou em secretarias específicas, bem como equipes e recursos existentes, que 
possam contribuir no trabalho de mobilização);
• Meios de comunicação existentes na comunidade/município, inclusive jornais e rádios 
comunitárias;
• Estratégias de comunicação e de divulgação comumente utilizadas pela comunidade/
município;
• Profissionais que trabalhem na área de comunicação, com arte gráfica, vídeos, entre outros 
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meios que possam somar no trabalho de mobilização,
• Grupos culturais, grupos teatrais, artistas, comunicadores;
• Agentes comunitários de saúde, educadores sociais, assistentes sociais, entre outras pessoas 
que possuam experiências em trabalhos comunitários;
• Iniciativas comunitárias e de educação ambiental;
• Experiências existentes ou já desenvolvidas no município (pela prefeitura, por escolas, 
empresas, ONGs, associações de bairro, entre outras) e as estratégias utilizadas e os materiais 
de comunicação produzidos por elas (cartilhas, boletins, manuais, vídeos, peças teatrais etc.);
• Experiências de mobilizações anteriores, bem como as estratégias utilizadas e os materiais de 
comunicação produzidos;
• Materiais diversos que tratem de temas relacionados à causa da mobilização social (estudos, 
pesquisas, artigos, livros, materiais didáticos, vídeos, cartilhas etc.) acrescentando o enfoque da 
ATHIS; 
• Espaços de aglutinação, que concentrem cotidianamente ou eventualmente um número maior 
de pessoas;
• Recursos e meios necessários e os já disponíveis para a implantação das ações de 
mobilização, tais como: espaços diversos (auditórios, salas, praças, centros históricos e 
culturais, áreas de lazer, parques etc.), estruturas e equipamentos (telefone, veículos, carros de 
som, palco, som, tv e vídeo, retroprojetor, máquina fotográfica, filmadora, estandes...);
• Calendário de eventos do município (principais festas, datas comemorativas, entre outros 
eventos de referência);
• Instituições/instâncias atuantes no município: entidades diversas, setores da prefeitura, 
câmara de vereadores, órgãos estaduais e federais, conselhos municipais, grupos religiosos 
com atuação social, empresas privadas, associações comerciais, associações de bairro, ONGs, 
grupos ambientalistas, escolas e universidades, movimentos sociais, grupos de conivência, 
comitês de bacia, entre outros.
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2.4.2 EQUIPE E ESTRUTURA
Em um processo de mobilização social, geralmente existe um grupo base que, num primeiro 
momento, está mais diretamente envolvido nas ações de planejar, nortear, orientar e animar 
estratégias de comunicação, que envolverão a utilização de diferentes dispositivos, de acordo 
com os públicos e momentos do processo. Além disso, possui a função de acompanhar/monitorar 
as ações e impactos, promovendo os ajustes necessários no sentido do alcance dos resultados 
esperados para o processo de mobilização. 

Deverão ser desenvolvidas ações articuladas e dialogadas de coordenação e acompanhamento, 
apoio e suporte, num processo aberto a colaborações em rede. Deve envolver articulações e 
parcerias, de forma crescente e flexível, que possibilite liberdade, autonomia e a soma de forças 
no sentido dos objetivos propostos.

Essa Equipe de Mobilização deverá trabalhar de forma articulada/integrada com os atores 
envolvidos, apoiando-se reciprocamente, de forma a sintonizar as ações de mobilização social. 
Além disso, é preciso desenvolver uma estrutura de trabalho que envolva além de uma equipe de 
trabalho, recursos financeiros e propostas para empreender a mobilização social. Essa estrutura é 
fundamental para que se possa trabalhar na constituição de uma rede de apoiadores e para que 
se possa desenvolver uma série de atividades, visando o enfrentamento dos desafios relacionados 
aos objetivos e ao processo de mobilização.

2.4.3 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, 
ATHIS DIRECIONADA PARA A DEFESA DE 
DEMANDAS COMUNITÁRIAS
Conceitua-se como planejamento advocacional a demanda cuja interferência direta se dá pelo 
uso da mobilização e assessoria técnica especializada em ATHIS para exercício do planejamento 
comunitário. Neste caso, a defesa da demanda comunitária, (planejamento advocacional) entra 
como ferramenta de intervenção na comunidade, de forma coletiva. Cita-se algumas experiências 
que podem ser exemplares na elaboração de projetos de interesse comunitário que instrumentalizem 
tecnicamente suas propostas e estabelecem o contraponto àquela apresentada pelo poder público 
ou pelo grande empreendedor. A assessoria técnica articula uma contra argumentação intervindo 
em prol da comunidade. Segundo DAVIDOFF, 2004, p. 46: 

“A dificuldade com os atuais programas de participação popular é que os 
cidadãos normalmente reagem aos programas das agências ao invés de 
propor seus conceitos de objetivos mais apropriados e ações futuras.”

O planejamento advocacional age em resposta às demandas comunitárias e concretiza uma 
resposta provocada pela mobilização. Muito do trabalho resultante das assessorias técnicas 
que hoje atuam para movimentos de moradia, iniciaram sua atuação a partir deste trabalho de 
exercício do contraponto. Novamente cita-se Brás de Pina, a mobilização da equipe Quadra no 
bairro Catumbi22, o surgimento do OPH em Belo Horizonte23, o Espaço Comum Luís Estrela24, o 
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movimento “Viva o Mercado”25 em Belo Horizonte, dentre outros. Todos resultantes de uma ação 
de insurgência quanto a uma proposta hegemônica colocada em xeque, resultando disto, uma 
resposta comunitária. Particularmente abaixo cita-se alguns exemplos, cujo resultado podemos 
tratar como exemplares para a compreensão do processo, onde também se elenca como 
exemplares, as charretes de projeto, idealizadas para discutir proposta de planejamento com a 
comunidade onde foi executada. 

Fig. 79-80: Virada Criativa 
– Fórum comunitário de 

planejamento comunitário. 
Plenária do Fórum 

Comunitário realizado em 
dezembro de 2017. Fonte: 
Takeda Urbanismo/Planos 
Urbanos/Myr Projetos em 

parceria com os movimentos 
de moradia de BH

22 Experiência relatada em: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CENTRO 
DE PESQUISAS URBANAS. Quando a rua vira casa: a apropriação de espaços de uso coletivo em um 
centro de bairro. 3.ed. Rio de Janeiro: Projeto, 1985. 152p.
23 GOHN, Maria da Gloria Marcondes. Lutas populares urbanas em Belo Horizonte : 1976-1981. 1982.
24 MOREIRA, Liliane Augusta.; CASTRIOTA, Leonardo Barci. Os movimentos insurgentes e o patrimônio 
: o surgimento do Espaço Comum Luiz Estrela em Belo Horizonte, Minas Gerais. 2018. 147 f. 
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Arquitetura. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/1843/MMMD-B9KHAX>. Acesso em: 20 fev. 2019.
25 ANDRADE, Ulisses M. Frutas, legumes, arquitetura e democracia!
O caso do Mercado Distrital do Cruzeiro, Belo Horizonte – MG. Disponível em https://www.vitruvius.
com.br/revistas/read/projetos/11.131/4165?page=1
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Fig. 81-82-83-84-85: Associação 
Amoreiro (bairro Cruzeiro) e ACOMEC 
– Associação Comercial do Mercado 
com parceria com o IAB-Mg produziram 
peças de planejamento advocacional 
em contraposição ao projeto executado 
pela PBH. Com muita mobilização, o 
processo de privatização do mercado 
foi retirado de pauta. Fonte: IAB/ 
AMOREIRO/ ACOMEC
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3VISITA TÉCNICA

METODOLOGIA DE 
ABORDAGEM PARA 
TRABALHO EM CAMPO3.1

Para fins de construção de uma metodologia para o trabalho de campo, convenciona-se trabalhar 
com a   NBR 16.280/2015 – Reforma em edificações: Sistema de gestão de reformas.

Neste caso, a metodologia de campo é pautada em critérios técnicos, antecedidos do primeiro 
contato que se pauta pelo esforço de aproximação com a comunidade, com o morador, explicando 
previamente o que seriam os objetivos de uma ação coletiva ou isolada de ATHIS.

Desta forma, sugere-se que o levantamento de arquitetura e urbanismo deva estar associado à 
equipe de trabalho social.  Ao trabalhar a ATHIS na precariedade habitacional e sua relação com 
a salubridade e segurança habitacional, segundo estudos que relacionam qualidade do ambiente 
construído e saúde, (Maslow, 1950 apud Pires, 2006), alguns determinantes psicológicos da 
qualidade de moradia podem ser ressaltados na execução de ações de assistência técnica, onde 
sempre se deve considerar, da parte do depoimento do morador:

“Investimento pessoal (auto investimento)
Autoestima (acreditar que merece)
Eleição de prioridades
Influências culturais (visão de mundo)
Experiência pessoal de vida (antecedentes e história familiar, infância)
Motivação/ energia pulsional”
FONTE: Maslow, 1987

 

MÓDULO



82

Estes determinantes sociais, elencados pela demanda e observados pelas pesquisas sobre 
ambiente construído ou mesmo nos estudos de Maslow destacados aqui, quando associados à 
participação e mobilização, são fortes componentes para a proposição de uma ação exitosa da 
Assistência Técnica de Interesse Social para fins de solução de problemas individuais e coletivos.

Abre-se o precedente aqui para incorporar as etapas de mobilização que são resultantes do 
processo de mobilização, sendo eles:

a) Abordagem edilícia, análise de entorno, prognóstico

Como o objeto desta capacitação envolve uma intervenção de ATHIS em campo, foi traçado um 
roteiro de montagem, onde, após definida a área de atuação, tem-se a realização das seguintes 
atividades:

b) Diagnóstico da situação: entrevista e levantamento

Na elaboração do diagnóstico da intervenção faz-se necessário desenvolver um olhar apurado 
para o caso a ser resolvido, tendo como pressuposto questões pertinentes à metodologia de 
intervenção ensinada nos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Na elaboração 
dos levantamentos se faz necessário a observação do entorno e a escuta atenta da situação 
encontrada e das necessidades apontadas pela demanda. Neste ponto, deve-se fazer identificação 
do problema, a identificação de riscos, as patologias construtivas, as interfaces urbanísticas e o 
entorno do objeto proposto.

São os técnicos que assessoram os dirigentes das entidades, procurando explicar, de maneira 
simples, como se elabora uma proposta de projeto, quais elementos a compõem e substituindo 
os termos técnicos usuais pelos seus conceitos, na composição de uma demanda comunitária.

OBJETIVO seria “o que queremos”, a JUSTIFICATIVA, “porque queremos”, a 
METODOLOGIA, “como vamos fazer” e, por fim, a ESPECIFICAÇÃO DE CUSTOS, 
“quanto custa”. MINEIRO, Ricardo, 1996.

O importante a destacar nesta experiência, seria a da introdução da escuta comunitária, 
como proposta.
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DESCRIÇÃO DO 
TRABALHO DE CAMPO3.2

3.2.1 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL E ATHIS 
O LEVANTAMENTO DE CAMPO
Etapa 1 – Levantamentos preliminares e caracterização da área 
Definição da metodologia global de intervenção.
• Encontros com as equipes da Prefeitura para apresentação e discussão do cronograma preliminar 
de trabalho e repasse da memória da comunidade.
• Mapeamento das lideranças locais, formais e informais, com vistas à sua participação em todas 
etapas do trabalho.
• Mapeamento dos atores que atuam na área para verificação de interfaces possíveis. 

Etapa 2 – Entrada oficial na comunidade
• Encontros com os representantes da Prefeitura, lideranças formais e informais, órgãos e entidades 
que atuam na região para apresentação da proposta preliminar, discussão dos papéis dos vários 
atores e apresentação do Programa e suas diretrizes;
• Constituição de GT Provisório que deve ser composto por representantes das lideranças formais 
e informais, além das entidades locais. 

Etapa 3 – Reunião setorial com realização de pesquisas
• Reuniões por setores/ruas e outra divisão da comunidade para discussão da proposta de trabalho, 
levantamento de apoio e definição de papéis, como apresentações do projeto e desenvolvimento 
da “escuta” sobre eventuais impactos na área.
• Realização de pesquisa qualitativa e quantitativa.
• “Eleição” /Adesão de representantes que acompanharão o trabalho através do GT.

Etapa 4 – Capacitação/potencialização do GT
• Encontros sistemáticos com o GT, visando informá-lo e instrumentalizá-lo em relação aos vários 
assuntos fundamentais para o entendimento e participação efetiva do Programa. Nestes encontros 
poderão ser abordados alguns temas como: Legislação, educação sanitária e ambiental, papel e 
desenvolvimento de um grupo, geração de renda etc.
• A articulação com as entidades que já atuam na área é de grande importância para que os 
espaços destas discussões possam contar com a participação de todos os envolvidos e para que 
se possa otimizar tempo, abordando estes temas em possíveis encontros.

Etapa 5 – Devolução dos dados para o GT
• Criar oportunidade onde a comunidade possa refletir e ter acesso às informações para que 
as mesmas possam contribuir no processo de transformação de sua comunidade. Este é 
um caminho que pode ser trilhado principalmente na devolução de pesquisas realizadas. A 
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necessidade de aprender com a troca de saber, ou mais ainda, a necessidade de associar 
formas diferentes, dão origem a um novo conhecimento, propiciando comprometimento com a 
transformação da realidade.

3.2.1.1 ETAPAS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO COM 
LEVANTAMENTO DE DADOS DA INTERVENÇÃO EM 
ATHIS

• Levantamento de arquitetura e urbanismo
• Demanda individual: manifestação de interesse;
• Escuta ao proprietário: O QUE ELE QUER?
• Abordagem edilícia, 
• Análise de entorno, prognóstico.

Diagnóstico em equipe ou individual:
• Inserção urbana; 
• Dados sobre o Afastamentos/relação do imóvel com a rua;
• Revestimento/ acabamento;
• Cobertura;
• Aberturas de iluminação/ventilação;
• Partido adotado;
• Instalações sanitárias e suas ligações;
• Instalações elétricas e suas ligações;
• Acessibilidade geral;
• Patologias observadas;
• Número de cômodos x tamanho da família x número de famílias no lote/casa.
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3.2.2 PROPOSTA
• Elaboração de Prognóstico ou Proposta – análise e estudo preliminar 
• Viabilidade técnica e financeira;
• Custo estimado;
• Formas de viabilização;

3.2.2.1 ABORDAGEM DO TEMA COM BASE NA NBR 
16.280/2015

 Correspondem às atividades básicas para análise da reforma:
• Coleta de informações sobre as pretensões da reforma pelo solicitante;
• Vistoria no local;
• Escolha e justificativa dos métodos e critérios;
• Indicação de formas de prevenir o surgimento de patologias ou evolução das pré-

existentes, quando for o caso;
• Proposta e justificativa de soluções técnicas mais adequadas, quando aplicável;
• Considerações finais em linguagem clara e conclusiva, para análise do responsável 

legal ou síndico para aprovação da reforma.
• As fontes e referências técnicas para fundamentação dos parâmetros da reforma 

são: normas técnicas da ABNT adicionais; bibliografia técnica; artigos e manuais técnicos de 
entidades, sindicatos, associações e universidades; a pesquisa de manuais de execução e 
especificações técnicas de fabricantes.

São princípios da engenharia civil levados em consideração para análise da reforma:
• Mecânica dos fluidos, hidráulica e saneamento;
• Instalações prediais;
• Mecânica dos solos;
• Resistência e propriedades dos materiais;
• Teoria das estruturas.

A seguir apresentaremos alguns exemplos de ficha para levantamento a campo:
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Formulário 1: Exemplo de ficha de levantamento de campo 
para selagem de domicilios– Fonte: FIP/PMNL, 2013
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Formulário 2: Exemplo de ficha de levantamento de campo 
Programa Saúde da Familia. Fonte: Datasus
__________________________________________________
Formulário 3: Exemplo de ficha de levantamento de campo 
para levantamento de domicilios– Fonte: PB H/2004



88

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA E ATHIS

4
Fig. 86-87 – Ações de regularização fundiária antes da REURB. Ficha de 
campo. Mapa da área de intervenção. -Vistoria 4 no PIN BEATRIZ – Contagem 
- Reuniões comunitárias no PIN Beatriz Contagem. 5- Selagem 6- Detalhe do 
mapa de selagem. Fonte: PMNL e FIP/ Schimdt Arquitetura. 

MÓDULO
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A efetivação de ações de regularização fundiária no município pode contribuir para o enfrentamento 
de problemas que infelizmente viraram rotina para quem vive nas ditas cidades informais, porém 
reais. O reconhecimento da cidade real e a disponibilização de infraestrutura urbana e de serviços 
públicos e, sobretudo, o empreendimento de ações em prol do direito à cidade podem ter no 
processo de regularização fundiária um aliado estratégico.

Hoje vigora no Brasil a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, norma federal básica da regularização 
fundiária urbana (ou “Reurb”, conforme a sigla adotada por esta lei federal), que, é importante 
lembrar, dispõe sobre o processo de Reurb para todos os municípios brasileiros.

Esta Lei definiu que um processo de Reurb deve acontecer em porções do território municipais 
definidas como “núcleos urbanos informais”. Segundo o inciso II do art. 11 da Lei 13.465/2017, 
núcleo urbano informal deve ser entendido como “aquele clandestino, irregular ou no qual não 
foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a 
legislação vigente à época de sua implantação ou regularização”.

Tipologias das irregularidades fundiárias: tema complementar interessante para o 
planejamento de ações voltadas à Reurb.

Vários estudiosos têm oferecido diversos conceitos e classificações para a compreensão do 
que seja uma irregularidade fundiária. Em meio a essa saudável diversidade surgem diferentes 
entendimentos sobre a questão.

Uma possibilidade é buscar entender as irregularidades fundiárias a partir de classificações sobre 
os tipos de irregularidades urbanísticas existentes em uma cidade. Para auxiliar na construção desse 
entendimento, aqui se oferece como ponto de partida, uma forma interessante de classificação 
de tipos de irregularidades que se relacionam diretamente com as irregularidades fundiárias, 
porque elas acontecem sobre a terra urbana. A classificação aqui em destaque foi elaborada pelo 
Professor Adauto Lúcio Cardoso em um artigo de sua autoria, chamado “Irregularidade urbanística: 
questionando algumas hipóteses”. No texto o autor sugere os seguintes tipos:

“• A irregularidade da propriedade da terra ou do imóvel como resultado 
de processos de ocupação de terra ou de ocupação de imóveis 
construídos;
• A irregularidade parcial ou inadequação da documentação de 
propriedade existente que não configure processos de ocupação, mas 
que apresentam problemas de registro ou assemelhados;
• A irregularidade de processos de produção de loteamentos 
(diferenciando-se os clandestinos – aqueles que não contam com 
processo de licenciamento na Prefeitura; e irregulares – aqueles que 
apresentam problemas na tramitação do processo de licenciamento, 
sem conclusão efetiva);
• A irregularidade da edificação, por sua inadequação à legislação 
urbanística (e que também pode ser diferenciada entre edificações 
clandestinas – aquelas que não contam com processo de licenciamento 
na Prefeitura; e irregulares – aquelas que apresentam problemas na 
tramitação do processo de licenciamento, sem conclusão efetiva);
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• Um outro tipo, complementar, refere-se aos casos de superposição 
dos diferentes tipos de irregularidade, fundiárias e edilícias. ” 

(Disponível em Cadernos metrópole, n. 10, pp. 9-25, 2º sem. 2003)

A lei de regularização fundiária atualmente em vigor acaba por transcender um título 
de propriedade.

Nos campos das políticas públicas e da iniciativa privada, por mais que se defenda a ideia de que 
regularizar um imóvel urbano se resumiria a apenas fornecer o título de propriedade, não é isso que 
se encontra na Lei nº 13.465/2017. Regularização fundiária urbana é bem mais que dar um título. 
Isso se vê de forma bem clara no art. 9º desta Lei, que define o que é regularização fundiária urbana 
(ou Reurb). 

Ao ler o artigo, recomenda-se atenção especial para o trecho a seguir destacado:

“Art. 9º. Ficam instituídas no território nacional normas gerais e 
procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (REURB), 
a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 
destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao 
ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.”

O artigo deixa claro: fazer regularização fundiária urbana pede medidas variadas que visam 
incorporar porções do território da cidade real à cidade formal junto com a titulação de seus 
ocupantes.

Vale prestar atenção: bem no final da redação destacada, não se encontra a expressão “(…) ou 
à titulação de seus ocupantes”. Muito pelo contrário, pois o que se lê é a expressão “(…) e à 
titulação de seus ocupantes”. Ou seja, não se trata de uma coisa ou a outra, mas de uma coisa 
com a outra.

Fazer uma regularização fundiária urbana pede, ainda, a compreensão de que ignorar as medidas 
destinadas a incorporar a cidade real à cidade formal é promover uma regularização fundiária que 
não seria plena. Esta vai bem mais além da mera formalização.

Uma regularização fundiária plena não visa apenas criar partes da cidade que sejam formalmente 
visíveis apenas para, por exemplo, aumentar a arrecadação de impostos ou facilitar a elaboração de 
projetos urbanísticos. Ela deve gerar um resultado que, no final de tudo, melhore a qualidade de vida 
da população e lhes assegure o direito à cidade, especialmente para aqueles a quem é negado este 
direito. Isso é o que realmente deve ser levado em conta, como bem se pode perceber a partir da 
leitura da interessante definição de Betânia Alfonsín contida num artigo chamado “Instrumentos e 
experiências de regularização fundiária nas cidades brasileiras” bastante atual: 

“Regularização fundiária é o processo de intervenção pública, sob 
os aspectos jurídicos, físico e social, que objetiva a permanência das 
populações moradoras de áreas urbanas ocupadas em desconformidade 
com a lei para fins de habitação, implicando acessoriamente melhorias 
no ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e da 



91

qualidade de vida da população beneficiária.” Fonte:  Rio de Janeiro: 
IPPUR/ FASE, 1997, p. 268 

ARTICULAÇÃO ENTRE 
REURB-S E ATHIS4.1

Ainda que promover a regularização fundiária não seja uma condição indispensável para se fazer 
melhorias edilícias na habitação, os profissionais da arquitetura e do urbanismo podem se deparar com 
situações que peçam a oferta ou a realização de melhorias urbanísticas do entorno das habitações.

Pelo que consta no parágrafo primeiro do art. 2º da Lei 11.888/2008, o direito à assistência técnica 
pública e gratuita pode ir além do projeto e construção habitacional, já que deve abranger “todos 
os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das áreas 
de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edificação, reforma, ampliação ou 
regularização fundiária da habitação”. Isso também pode ser constatado quando se lê os incisos I 
e IV do art. 2º da mesma Lei:

Art 2º - Além de assegurar o direito à moradia, a assistência técnica de 
que trata este artigo objetiva:
I - otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço 
edificado e de seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos 
e econômicos empregados no projeto e na construção da habitação;
IV - propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância 
com a legislação urbanística e ambiental.

Entende-se como REURB-S a regularização fundiária feita para o Interesse Social, incluso 
famílias de menor poder aquisitivo ou baixa renda. Nos demais casos, a lei trata a REURB como 
de interesse específico - REURB-E.

Vale observar que, se o direito à assistência técnica aqui trabalhado se aplica às habitações de 
interesse social, quando for necessário promover um trabalho que integre ATHIS e regularização 
fundiária, a modalidade a ser trabalhada é a REURB-S, uma vez que, como visto anteriormente, é 
a modalidade destinada a população predominantemente de baixa renda.

Uma possibilidade seria inserir ações de REURB-S em um projeto de ATHIS justificando essa 
inserção com base nos incisos I e IV e no parágrafo primeiro da Lei nº 11.888/2008, acima citados, 
e buscar viabilizar essa regularização por meio do dever do poder público de elaborar e custear não 
só o projeto de REURB-S como, também, de providenciar a implantação da infraestrutura essencial, 
segundo o que estabelecem o art. 33, I, a e b, bem como o art. 37, todos da Lei nº 13.465/2017.
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ATHIS E SEGURANÇA 
JURÍDICA4.2

No campo do Direito, o tema da “segurança jurídica” conduz a debates que resultam em variadas 
formas de entender o que ela significa. Para o que interessa neste texto, no entanto, é possível 
inserir o tema da segurança jurídica em dois contextos: um que relaciona a segurança jurídica com 
a garantia, prevista em lei e destinada às famílias de baixa renda, do direito à assistência técnica 
pública e gratuita, tanto na fase do projeto quanto na fase de construção de HIS; e um outro 
contexto, mais relacionado com garantias às mesmas famílias de baixa renda frente ao poder que 
o Estado tem de ordenar e controlar o uso e ocupação do solo urbano, especialmente com relação 
ao meio ambiente construído.

Com relação ao primeiro contexto, podemos exemplificá-lo focando em alguns aspectos da sua 
execução:

A segurança jurídica se verifica num plano formal, porém importante, quando uma família de baixa 
renda tem à sua disposição uma norma legal, como a Lei 11.888/2008 que assegura o direito 
à apoio do Estado em relação a orientação para reformar, ampliar, construir ou regularizar sua 
habitação. (art. 1º e 2º, caput e § 1º).

Fig. 88-89: Edificação precária da favela do 
Alemão envolvendo regularização, remoção e 
produção habitacional. Fonte: Governo do Estado 
Rio/Arquivos Ruth Juberg. PAC 2009
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As garantias proporcionadas pela Lei da ATHIS também se estendem aos profissionais interessados 
em trabalhar com ATHIS, uma vez que pacifica o entendimento de que essa lei deve ficar a cargo 
de profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia (Art. 2º, § 1º). Se verifica, 
ainda, a existência de garantias aos habilitados a trabalhar com ATHIS no que diz respeito à fonte 
de financiamento de seu trabalho, pois a referida Lei assegura que os seus serviços devem ser 
custeados por recursos de fundos federais direcionados à habitação de interesse social, por 
recursos públicos orçamentários ou por recursos privados (art. 6º).

Além dos já citados, há garantia de apoio financeiro da União aos entes da federação. Segundo a 
própria lei, a União deve destinar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios recursos para 
que possam criar e manter, em suas estruturas administrativas, serviços permanentes e gratuitos 
nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia (art. 3º). 

Entidades profissionais de arquitetos e engenheiros também têm garantias relacionadas com o 
acompanhamento e controle sobre os processos de contratação dos profissionais que atuarão 
com ATHIS, uma vez que lhes é assegurado a participação nesses processos (art. 4º, § 1º). Logo, 
entende-se o primeiro contexto com relação ao suporte de leis e marcos legais, de forma direta.

Com relação ao segundo contexto, a ATHIS propicia a realização de melhorias numa habitação, o 
que gera segurança jurídica ao seu ocupante, pois, um imóvel reformado, ampliado ou construído 
com aprovação (licenciado) da prefeitura é um bem reconhecido pelo poder público como regular, 
o que garante um passo fundamental contra eventuais abusos de poder por parte do Estado. Não é 
raro se verificar, por exemplo, ordens de demolição em imóveis que estariam em desconformidade 
com as normas chamadas edilícias (regras que dizem como deve ser construído o imóvel, em geral 
os códigos de obras) ou ambientais. 

O zoneamento como ferramenta de regulação, deve ser utilizado em processos de exclusão sócio 
territorial e auxílio a evitar uma gentrificação, que é o ato de expulsar pessoas e comunidades 
tradicionais de seu local de origem, aplicando ou mudando a lei.

Promover uma reforma ou ampliação de uma casa de maneira a deixá-la de acordo 
com o código de obras gera segurança jurídica para seu ocupante.

Construir num “terreno de posse” pode ser um problema no futuro. Uma boa orientação 
técnica por meio da ATHIS sobre o lugar onde se quer construir pode ser decisivo para 
evitar esse problema.
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No entorno de imóveis objeto de ATHIS, ao se promover melhorias estruturais, a segurança jurídica 
também é gerada a proteção dos beneficiários contra despejos forçados por descumprimento de 
normas urbanísticas, ou, ainda, possibilita que os ocupantes de áreas regularizadas tenham mais 
poder ao pleitear incrementos na oferta de obras e de serviços urbanos.

Possibilidades de conteúdo de um plano ou programa de REURB-S que se articule 
com ATHIS

a - Definição do plano/programa ou congênere: vale estabelecer uma definição para manter 
o foco na aplicação do plano, programa ou outra ferramenta de política pública adotada.

b - Objetivos gerais do plano/programa: servem para estabelecer aonde se quer chegar com 
o plano, programa ou outro instrumento de política pública adotado. Devem ser estabelecidos 
sob orientação dos objetivos previstos no art. 10 da lei 13.465/2017 e no §º 2 do art. 2º da Lei 
11.888/2008.

c - Detalhamentos acerca do perfil de baixa renda aplicável à REURB-S e da ATHIS: 
a competência dos entes federados, especialmente a municipal, possibilita o estabelecimento 
de critérios que qualifiquem mais ainda o conceito de baixa renda conforme as realidades e os 
interesses locais.

d - Comissão de REURB-S e ATHIS: podem funcionar como interlocutor adequado entre 
poder público e sociedade no âmbito das ações em prol da efetivação de ações destinadas a 
REURB-S e ATHIS. Importante que sejam definidos os objetivos, composição e competências 
dessa comissão.

e - Detalhamento do procedimento administrativo da REURB-S e da ATHIS em sede 
local: útil para detalhar e pacificar entendimentos sobre como deve se dar o processamento 
administrativo da REURB-S ou da ATHIS. Pode ser estratégico porque especialmente as normas 
municipais compreendem um nível de detalhamento que uma norma federal, de caráter generalista, 
não contempla.

f - Procedimentos de notificação e cadastramento de beneficiários: detalhar esses 
procedimentos em um plano, programa ou instrumento congênere instituído na esfera local é 
estratégico por motivos semelhantes ao explicitado no item e acima.

g - Detalhamentos aplicáveis ao projeto de REURB- S ou de ATHIS: existem componentes 
de um projeto de REURB- S ou de ATHIS que podem ser melhor detalhados ou complementados, 
sempre tendo em vista o melhor entendimento para a elaboração desses projetos, cuidando para 
nunca complicar ou burocratizar. O plano, programa ou instrumento congênere pode ser o local 
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adequado.

h  - Formas de viabilização financeira: o plano, programa ou instrumento congênere pode 
detalhar informações e estabelecer uma métrica que orientem adequadamente na viabilização 
financeira da REURB-S ou da ATHIS.

Regularização Fundiária no PAC RIO, em números:
Complexo do Alemão – R$ 7.158.000 – 18.000 famílias (R$ 397,00/família)
Complexo de Manguinhos – R$ 588.665 – 4.223 famílias (R$ 139,00/família)
Bairro da Rocinha – R$ 2.500.000 – 5.000 famílias (R$ 500,00/família)
(Dados: PAC RIO, 2010)
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A ATHIS privada encontra respaldo em movimentos privados de assessorias técnicas que atuam em 
conjunto com movimentos sociais de luta pela moradia.  Segundo o PEI-ATHIS, faz-se necessário 
“regular e fiscalizar as iniciativas assistenciais e privadas, de modo que estas dialoguem com as 
políticas públicas de habitação, meio ambiente, assistência social e de planejamento urbano”. 

Ao mesmo tempo, é preciso fomentar sua existência, permitindo ao arquiteto urbanista reconhecer 
este trabalho como parte da sua prática profissional. O Arquiteto pode atuar em outros nichos 
profissionais, mas deve prever como ação profissional a execução de ATHIS, que tem na moradia, 
no desenvolvimento urbano e no meio ambiente um dos focos de sua prática. A ATHIS pode 
ser elaborada com vistas a exercer a prática profissional para os mais pobres com equidade e 
qualidade, pode ser uma atividade complementar adicionada à cesta de serviços de seu escritório, 
como qualquer atividade de atendimento onde não se faz distinção do público alvo a ser atendido.

Fig. 90-91: Movimento 
de luta de bairro e o 
movimento Resiste 
Isidora, em Belo 
Horizonte.  E leitura 
de território feita pelos 
projetos da PEABIRU 
Fonte: MLB e Peabiru

ATHIS: COMO 
FAZER? 5MÓDULO

CENÁRIO DA ATHIS 
PRIVADA5.1
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A história dos escritórios de arquitetura engajados na assessoria técnica remonta os primórdios 
pelo direito à moradia no Brasil. Grande parte destas lutas teve respaldo nos movimentos 
organizados para reformas estruturais que sempre foram apoiadas por sindicatos, partidos 
políticos, entidades de classe e igreja. Carlos Nelson discute esta trajetória em um livro sobre o 
tema intitulado Movimentos Sociais Urbanos (1981).

A literatura registra, desde a atuação com a Equipe Quadra do Carlos Nelson, em 1969, na favela 
Brás de Pina e a própria ATME de Porto Alegre (1976), uma concepção de assistência técnica e 
o modelo preferencial de contratação ou associação que ainda é aquele onde há submissão dos 
Arquitetos e Engenheiros à uma prestação de serviços, com elevado grau de risco e informalidade, 
cuja premissa de atendimento é a militância política dos próprios profissionais e uma tendência a 
trabalhar apenas com editais públicos de atendimento.

Segundo o PEI-ATHIS CAU SC:

Além disso, ainda é forte a leitura assistencialista (trabalho voluntário) 
das práticas de ATHIS, ao mesmo tempo em que se identifica o poder 
público como agente central deste processo e incapaz de pôr ele em 
prática. Há uma descrença no Estado como agente promotor da ATHIS, 
uma leitura que vem na esteira do descrédito com outras políticas 
públicas. (PEI-ATHIS CAU/SC, 2018, p.14)

As próximas páginas têm a intenção de desdobrar os problemas da implantação dos diversos 
modos de fazer da ATHIS, incluindo extrapolações para além das formulações acadêmicas ou 
os pequenos exemplos públicos, tendo em vista que há necessidade, a partir de formulações 
privadas de arquitetos engajados nesta bandeira, de expandir a ATHIS para uma demanda de 
maior escala de atendimento e abrangência.

Esta ampliação de demanda passa por entender a ATHIS como campo de atuação amplo dos 
profissionais de Arquitetura e Urbanismo, tanto no nível da pequena escala como da macroescala, 
sendo pública ou privado, da ação feita de forma irrestrita.

Os arranjos para atendimento à demanda podem ser articulados entre os grupos interessados. 
A escala do projeto pode definir metodologias diferentes e esta seção do material didático trata 
justamente disto. Como atender aos grupos, através das demandas existentes nos Núcleos de 
Moradia e Associações de Bairro e como buscar soluções para os problemas de pequena e larga 
escala encontrados?



5.1.1 ARQUITETOS URBANISTAS COMO 
ARTICULADORES DA ATHIS

Entende-se que Arquitetos Urbanistas, devidamente habilitados, organizados em grupos ou 
equipes multidisciplinares, podem ser agentes da ATHIS.  Entende-se ainda que esta ação pode 
ser fomentada pelo esclarecimento do universo de possibilidades que esta atuação profissional 
abre em torno da produção social da moradia no Brasil.

O conhecimento técnico destes profissionais, constituídos como escritórios ou parte de assessorias 
técnicas dos próprios movimentos, agregados a outros especialistas e profissionais, cujo campo de 
atuação converge para os objetivos da política pública, podem prestar um serviço de qualidade e 
relevância que se evidenciará na redução de passivos habitacionais existentes. 

Mumford, em seu célebre livro “A Cidade na História”27 (1965), relata a atuação dos profissionais 
da área de saúde, na elaboração de medidas de profilaxia para os principais problemas de saúde 
existentes nas cidades do século XIX. Várias destas doenças ou epidemias eram relacionadas 
cientificamente às condições de pobreza e insalubridade, intrínsecas às condições da habitação 
operária de bairros inteiros das cidades europeias daquele século. 

Os principais agentes transformadores da cidade industrial do século XIX foram os médicos. O 
exemplo mais contundente desta força foi que seus argumentos higienistas derrubaram bairros 
inteiros em Paris e fez com que o tecido urbano do Rio de Janeiro (e de boa parte das capitais 
brasileiras em maior ou menor escala) do início do século se alterasse rápida e violentamente. 
Categorizamos estes arquitetos, agentes de transformação do meio ambiente construído e da 
prática profissional contemporânea, expressa na proposta do PEI ATHIS (2018), da forma coletiva 
ou individual.

Fig. 92-93: Caminhos da Assistência 
Técnica produzido por capacitação 

técnica para enfrentar o cenário 
predominante na periferia: a obra sem 
assessoria.  Fonte: Fórum ATHISSP e 

PMNL/ Arquitetos da Família. 
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27 MUMFORD, LEWIS. A CIDADE NA HISTÓRIA. BELO HORIZONTE: 
ITATIAIA, 1965. 2V
28 BENEVOLO LEONARDO. AS ORIGENS DA URBANISTICA 
MODERNA. SAO PAULO: LISBOA: 1981.
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Sendo individual, questões fundiárias, de salubridade, de segurança e de adequação familiar ao 
ambiente existente são desafios a serem solucionados pela atuação direta do profissional Arquiteto 
Urbanista. Sendo coletiva, as demandas análogas somadas, transformam edifícios, quarteirões e 
bairros, em locais da prática profissional que tem como ação suporte: o desenho urbano.  

O Arquiteto Urbanista pode captar demandas, elaborar estudos de viabilidade, propor arranjos 
para atendimento, orçar etapas de obra e orientar a captação de recursos, se responsabilizando 
pelas etapas de compatibilização de projetos e execução e direção de obra, conforme se define na 
Resolução 51, a partir da lei 12378/2010.

É NECESSÁRIO PROMOVER O ATENDIMENTO, MAS DEIXAR SINALIZADO A 
IMPORTÂNCIA DE ELABORAR UM PLANO DE INTERVENÇÃO DE MÉDIO E LONGO 
PRAZO TAMBÉM.

Fig. 94: Reunião da Assessoria Técnica Autografics/ Planos 
Urbanos com a Ocupação Zezéu Ribeiro, em suporte à CMP, 
CONAM, MNLM e União, de 88 unidades para o conjunto de 
famílias da ocupação. Fonte: MNLM
________________________
Fig. 95: Mutirão composto por mulheres na construção da 
moradia. Fonte: USINA



5.1.2 ALGUNS EXEMPLOS DE ASSESSORIAS 
TÉCNICAS

As assessorias técnicas como os Arquitetos da Família (MG), Arquitetas da Periferia (MG), Ambiente 
(SP), Usina (SP), Peabiru (SP), Bento Rubião (RJ) e Soluções Urbanas (MG), constituem-se 
em exemplos de assessorias técnicas que hoje assessoram movimentos de moradia, propõem 
soluções para equacionar as demandas da moradia voltadas para a produção e a melhoria 
habitacional. Abaixo apresentamos alguns exemplos de experiências onde arquitetos e urbanistas 
foram coordenadores de equipes multidisciplinares de planos urbanos com ATHIS, em demandas 
coletivas de incorporação popular.

Estes exemplos partem para explicar a ATHIS como uma prática profissional que pode ser feita 
tanto na pequena quanto na grande escala, sendo o Arquiteto Urbanista, com seu domínio do 
projeto, perfeitamente apto a propor soluções para os problemas que a demanda coloca para ele. 
Nos primeiros dois exemplos, a escala de atendimento é pequena.

No caso dos projetos habitacionais com grande escala, uma proposta que se apresenta como 
paradigma é Colinas de Campo Grande. Projetada para quase 500 pessoas, prevalece no projeto 
a ausência de monotonia, mesmo que o número de unidades pareça alto para o desenvolvimento 
de uma escala de atendimento tão elevada.
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Fig.96: Residencial Colinas de Campo 
Grande, Rio de Janeiro- RJ (1999) (480 

unidades). Um terreno, uma proposta 
para implantação da vila urbana com 

compartilhamento de áreas de uso comum. À 
frente, como portal do empreendimento, área 
destinada à comercio e ações comunitárias. 

Primeiro residencial da Gafisa, recupera o 
conceito de Vila para atender ao programa de 

necessidades colocado pela Incorporadora. 
Fonte: Arquivo Demetre Anastassakis. 
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5.1.2.1 INVENTO ESPAÇO

Fig.97: Casa de veraneio com múltiplas 
demandas (1974)- Residencial Muriqui- RJ 
(1974). Um terreno e a demanda para produção 
de um projeto de um condomínio para usufruto 
da praia. Sucesso de vendas e iniciativa de um 
arquiteto. Fonte: Arquivo Demetre Anastassakis.

Fig. 98: Aldeias de Nova Iguaçu- Nova 
Iguaçu- RJ.  Recorde de vendas foi 

projetada para atendimento de demandas 
análogas ao FGTS faixa 1,5 salários 

mínimos atuais. Diversidade a geminação 
e superposição de unidades. Fonte: 

Demetre Anastassakis
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5.1.2.2 AS INCORPORAÇÕES POPULARES

As propostas para atendimento da ATHIS, no campo da produção de novas moradias, assunto 
novo para as assessorias de movimentos sociais, trazem à tona novos conceitos como o de 
incorporação popular de novos bairros planejados. Considera-se incorporação popular, os 
empreendimentos geridos em parceria com movimentos sociais onde o produto imobiliário é 
pactuado com as famílias, de forma a atender vários grupos de demanda. É produto de reflexão de 
longos anos de estudo da equipe de arquitetos, assimilando as linhas de crédito ofertado e o perfil 
do usuário. O Arquiteto Urbanista, nestes casos, concebe a incorporação e participa ativamente 
do processo de gerenciamento da ATHIS coletiva, como demonstrado nos exemplos abaixo.

A atual concepção de alguns escritórios de arquitetura e seus profissionais diverge um pouco 
da prática da assessoria técnica habitual, que é demandada por movimentos sociais e, como 
prestação de serviço, oferecem a ATHIS. No caso apresentado pela Associação Autografics/Planos 
Urbanos, o escritório trabalha como incorporador social em parceria com o Movimento Popular. Os 
Escritórios associados propõem incorporações imobiliárias de baixo custo aos grupos organizados, 
socializada em termos de obtenção de resultados e lucros que, reunidos, constituem uma demanda 
que pode ser trabalhada, seja para atendimento de editais públicos, voltados para entidades; seja 
para propor de forma autônoma, alternativas habitacionais que usem outros fundings existentes no 
mercado, além de fomento à poupança própria coletivizada do morador.

Uma proposta das assessorias coligadas em Minas Gerais e Rio de Janeiro é usar a estratégia 
desenvolvida por estes atores e a fomentação de fundos solidários para fins de construção de 
linhas de crédito que, por sua vez, propiciem a inserção do mutuário em linhas de crédito amparadas 
coletivamente. Na melhoria habitacional, a metodologia de projeto para escala pode ajudar a resolver 
a questão da escala nas reformas produzindo módulos operacionais acopláveis à moradia, fazendo 
com o que o atendimento possa ser otimizado.



103

Os movimentos organizados para fins de moradia tendem a ser ótima oportunidade de testar 
sua capacidade de organização, usando (com o apoio técnico propiciado pela assessoria) os 
princípios da economia solidária para resolver questões basilares da organização de demanda 
para atendimento pelo FGTS, através deste arranjo produzido pela incorporação de baixo custo.

Trata-se de produzir com os movimentos não somente a unidade habitacional, mas um bairro 
aberto com uma cidade aberta, composto de lotes pequenos, onde cabem residências geminadas 
(justapostas e sobrepostas), comércio, e lotes maiores para prédios e equipamentos públicos.

O modelo prevalecente opta pela análise da disponibilidade de crédito ao morador e adesista ao 
grupo organizado, composto por juro praticado atrativo e pelo subsídio dado ao mutuário, definida 
pela existência do FGTS - Fundo de Garantia por tempo de serviço. Além de produzir uma cesta 
de produtos que oferta habitação nos editais do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades 
e também, atua também na formulação de projetos, tendo como horizonte, a organização das 
demandas de crédito e o acesso ao microcrédito orientado para reforma, ampliação e produção 
habitacional (neste último caso,  aplicado à obra nova, este microcrédito é feito para acesso ao 
financiamento e pagamento dos custos iniciais do projeto).

Fig. 100: Detalhe da produção em análise combinatória. 
(Justaposição/geminação com combinação de módulos 
simulados de forma matemática). 3000 unidades 
ancoradas em comercio, serviços e uso institucional 
proposto pelo empreendimento. Fonte: Autografics/ 
Planos Urbanos.  

Fig. 99: A escala do projeto de arquitetura pode envolver 
a compreensão da sua articulação com o território. Em 
2009, a partir de uma demanda de um cliente proprietário 
de uma gleba em Belford Roxo, inicia-se uma série de 
estudos para o desenvolvimento de um módulo de projeto 
encaixável no lote e na escala de quadra e do território. 
A proposta eram múltiplas funções do morar conjugadas 
tal qual melhor conviesse ao que chamou de Urbanização 
Dirigida. Fonte: Autografics/ Planos Urbanos. 
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5.1.2.3 FÁBRICA URBANA - SP

No caminho do atendimento personalizado, fundada em 1998, Assessoria Técnica Fábrica Urbana 
presta assessoria para movimentos de luta por moradia na grande São Paulo. Em parceria com o 
Fórum de Cortiços e Sem-teto de São Paulo e com a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) 
construiu dois empreendimentos no Programa de Arrendamento Residencial, do Governo Federal 
(PAR), as renovações do Hotel São Paulo e do Edifício Maria Paula, ambos edifícios construídos 
para um público e abandonados ao longo do tempo e que, após ocupação do movimento, foram 
convertidos para habitação social.

Também é responsável pelo Projeto Olarias, construído para fazer parte do parque de locação 
social da PMSP. A partir de 2009, a Fábrica Urbana começa a trabalhar com o programa Minha 
Casa Minha Vida – Entidades, tendo realizado uma série de estudos com base neste programa.

Fig. 101-102: – Maquete eletrônica dos residenciais 
Jabuticabeiras (esq.) e São Francisco (dir.). Fonte: Fábrica Urbana, 
2016. Note-se a ousadia do projeto, na solução projetual para a 
estrutura de concreto, marca registrada do projeto.
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5.1.2.4 TERRANOVA

Experiências de assistência técnica para regularização fundiária no campo privado podem ser 
encontradas na experiência promovida pela TerraNova. Trata-se de uma empresa que trabalha 
com a intermediação da ação de regularização fundiária, promovendo acordos judiciais entre os 
proprietários e os ocupantes. Os ocupantes são representados por suas associações de moradores 
nas Ações Possessórias ou Reivindicatórias que pesam sobre áreas ocupadas irregularmente, 
resolvendo conflitos de forma pacífica. Atualmente, a Terranova atua conforme o Art. 15 – III da 
Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho 2017, fazendo prevalecer o princípio da função social da 
propriedade, mas condicionando a desapropriação ao pagamento de uma justa indenização devida 
ao proprietário como contrapartida pela negociação da propriedade.

A assessoria dada aos moradores atende aos princípios da lei, com oferta das etapas de 
planejamento e implantação de projetos tal qual preconiza a lei. A empresa propõe-se a articular 
parceria com os agentes públicos locais. Sua atuação foi premiada pela ONU e considerada 
relevante ao atendimento do ODS – objetivos de desenvolvimento sustentável. 

Importante refletir que em todas estas experiências o fluxo de atendimento da ATHIS pode variar 
em método, mas os profissionais que trabalham no campo da ATHIS privada acabam atuando 
como mediadores, facilitadores ou incorporadores sociais, voltados a resolver conflitos instaurados 
por questões fundiárias urbanas ou rurais. É o que faz a Fábrica Urbana, a Soluções Urbanas, a 
Terranova e a Autografics associada à Planos urbanos Arquitetura e Urbanismo, citando algumas 
apenas, em um vasto arsenal de Assessorias trabalhando para que o Direito à Cidade e à Arquitetura 
sejam parte do cotidiano das pessoas.

Fig. 103-104: Esquema de atendimento e metodologia inovadora 
da Terranova que ganhou prêmios e reconhecimento da ONU-
Habitat e o selo ODS 2017..https://grupoterranova.com.br/
metodologia/ - Luta pela terra em São Paulo. Fonte: Usina



5.2.1 OPERACIONALIZAÇÃO DA ATHIS NOS 
MUNICÍPIOS
A operacionalização da ATHIS, como parte da política Pública de Habitação, é também a marca da 
eficácia de uma política habitacional que utiliza deste instrumento como argumento para reduzir a 
informalidade e as desigualdades socioespaciais; através do que a lei se propõe a resolver e onde 
o problema está instalado.

Ao construir e aprovar o PLANHAB (2009), a política nacional de habitação propunha que 
as Prefeituras, estados e municípios propiciassem pleno atendimento dos grupos frágeis e 
hipossuficientes no acesso à moradia, de forma a suprir suas demandas, inclusive ofertando 
a Assistência Técnica. Se entendermos a política habitacional como o seu amplo espectro de 
atendimento por todas as  suas possibilidades, como na oferta de solução para a provisão de 
moradia ou melhora do existente, pode-se concluir que a assistência técnica é um instrumento 
fundamental de melhoria da qualidade de vida pela moradia.

O esquema abaixo apresenta, em resumo, a proposta de oferta de moradia feita pelo PLANHAB 
(2009):

CENÁRIO DA ATHIS 
PÚBLICA5.2
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Fig.105: Fluxograma de atendimento do 
PLANHAB (Plano Nacional de Habitação) 
para operacionalização da Política 
Nacional de Habitação e os recursos 
dos fundos de financiamento da moradia. 
Fonte: Min Cidades, 2009.



Em resumo, a oferta de moradia se daria nos municípios partindo de duas fontes de recursos 
para sua operacionalização: pública e privada. O atendimento público da política habitacional 
se daria prioritariamente pelo viés público, enfatizando grupos de menor renda, monitorados 
pelo CADUnico, onde a oferta do produto habitacional seria sustentada por ampla política de 
subsídios. Complementar a produção habitacional, a ATHIS seria o instrumento de assessoramento 
permanente destes grupos demandantes da política habitacional.

Por outro lado, grupos que poderiam arcar com o pagamento de uma prestação, poderiam ser 
atendidos com monitoramento público, sempre usando a política dos fundos existentes, com 
monitoramento constante do agente público responsável pela política de habitação no município.

Na cesta de produtos ofertados, a recém aprovada lei de ATHIS dispõe sobre o atendimento 
prioritário dos grupos de menor renda, enfatizando o caráter de prioridade e gratuidade da oferta da 
política pública destinada a este grupo para a provisão e melhoria habitacional. 

Resumindo, o PLANHAB também explicita que, implantada a estrutura da política habitacional, 
haveria necessidade de dar concretude a uma das formas de atendimento permanente do público 
através da ATHIS. Para operacionalização da ATHIS, a lei determina, em seu Art. 4º que:

“os serviços de assistência técnica objeto de convênio ou termo de 
parceria com União, Estado, Distrito Federal ou Município devem ser 
prestados por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e 
engenharia que atuem como: 
I - servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios; 
II - integrantes de equipes de organizações não-governamentais sem 
fins lucrativos; 
III - profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em 
arquitetura, urbanismo ou engenharia ou em programas de extensão 
universitária, por meio de escritórios-modelos ou escritórios públicos 
com atuação na área; 
IV - profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas 
jurídicas, previamente credenciados, selecionados e contratados pela 
União, Estado, Distrito Federal ou Município.”

A compreensão da necessidade imediata da operacionalização da ATHIS por meio de políticas 
públicas acarretaria na potencialização dessa política, ampliando parcerias entre os entes públicos 
e entre deles com o setor privado, com vistas à ampliação do corpo técnico responsável por prover 
a prestação de serviço, caso a estrutura organizacional de estados e municípios não for suficiente. 
Portanto, o atendimento da ATHIS possibilita a perenidade da política habitacional pois trata-se de 
um trabalho contínuo de conscientização para o problema habitacional.

Dez anos depois da sua aprovação e diante da possibilidade da ATHIS e da disposição legal 
supracitada, a Cartilha da ATHIS do CAU/SC demonstra, no fluxograma abaixo, as formas de 
atendimento possíveis de serem ofertadas por união, estados e municípios:
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Fig.106: Proposta feita pelo CAU-SC para atendimento público pag. 29. Fonte: 
CAU/SC. Disponível em http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/
EBOOK_ATHIS_CAUSC.pdf
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Fig.107: Proposta feita pelo CAU-SC  para atendimento privado na pag. 
39. Fonte: CAU/SC Disponível em http://www.causc.gov.br/wp-content/
uploads/2018/06/EBOOK_ATHIS_CAUSC.pdf



110

Fig.108: Proposta feita pelo CAU-SC para atendimento privado por Cooperativas na pag. 47. Fonte: CAU/
SC. Disponível em http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/EBOOK_ATHIS_CAUSC.pdf

Segundo a lei de ATHIS, art. 3º, sobre a abrangência do atendimento, determina que:

“ § 1o  A assistência técnica pode ser oferecida diretamente às famílias 
ou a cooperativas, associações de moradores ou outros grupos 
organizados que as representem. 
§ 2o  Os serviços de assistência técnica devem priorizar as iniciativas a 
serem implantadas: 
I - sob regime de mutirão; 
II - em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social.”

Para aperfeiçoar os trabalhos, quando conveniada com o poder público, a oferta da ATHIS deverá 
ser subsidiada por recursos do orçamento público. Portanto, faz-se necessário ficar atento ao 
orçamento público e aos planos plurianuais e sua rubrica de habitação. Para sua operacionalização, 
deve-se ter claro a universalidade requerida pelo atendimento proposto para ATHIS.

No caso do detalhamento da ação na ponta, por parte do poder público, o atendimento pode se 
dar conforme exemplo abaixo, que explicita um método de atendimento ou sua operacionalização 
da ATHIS no campo do atendimento público preconizado pela lei:
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Fig.109: Metodologia de atendimento da CODHAB-DF

Fig.110: Metodologia de 
trabalho da CODHAB 

para ATHIS Pública.
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5.2.1.1 ESCRITÓRIOS PÚBLICOS EM ATHIS

No caso da CODHAB (2015-2019), atrelar a ATHIS à existência de uma estrutura física de 
atendimento nos bairros ou comunidades auxiliou na difusão e ampliação dos serviços prestados.

A operacionalização da ATHIS, por meio de escritórios públicos de atendimento pulverizados 
em áreas vulneráveis do DF, aumentou sua capilaridade e popularizou a prática como exemplo 
possível. Assim, foi possível ao corpo técnico interno e até mesmo o corpo técnico contratado, 
ter um contato direto e permanente com as comunidades em vulnerabilidade socioeconômica, 
de forma a evitar que o processo de autoconstrução gere danos à qualidade de vida da família 
e onere outros serviços públicos do Estado, como a saúde da família. Um exemplo disso, diz 
respeito à salubridade da habitação e a ventilação inadequada que o projeto de arquitetura pode 
resolver.

A CODHAB-DF, atendendo a premissa da lei e implantando os postos de atendimento, conseguiu 
aproximar atendimento de demanda e operacionalizar a ATHIS, através da implantação destes 
escritórios públicos, contemplando uma série de experiências exitosas. 

FIG. 111-112- Mapeamento dos Postos 
Avançados de ATHIS. 

Dados gerais do atendimento por  Postos 
Avançados de ATHIS.  Fonte: CODHAB, 2019
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Imagine esta iniciativa reverberada no território dos 5.570 municípios brasileiros, sendo a ATHIS 
ofertada com amplo alcance ao morador? Uma estratégia importante na redução das desigualdades 
socioespaciais que, por sua vez, tem como pano de fundo o atendimento do arquiteto urbanista, 
como profissional preparado para resolver os desafios postos frente aos problemas habitacionais 
e urbanos.

Outra experiência exitosa de operacionalização, seguindo a linha da CODHAB, acontece em Belo 
Horizonte. A Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL), autarquia da Prefeitura de 
Belo Horizonte responsável pela política de habitação da cidade, desde final da década passada, 
executa ações de Assistência Técnica integrada à Política de Urbanização de Favelas. A URBEL 
englobou a estrutura da Secretaria de Habitação do município, onde as principais políticas decorrem 
de reivindicações dos grupos organizados pelos movimentos de moradia, proporcionada também 
pela abertura participativa promovida pelos Conselhos e Conferências, bem como o Orçamento 
Participativo da Habitação (OPH).

Fi. 113-114: Projetos de container para  instalação de postos de atendimento e evolução do Programa e da 
infraestrutura de atendimento. Resultado de Ação de ATHIS em uma das comunidades atendidas -. Fonte: 
CODHAB, 2019
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Tanto a CODHAB, URBEL e do EPA – Conde se caracterizam como ações concretas do poder 
público, no cumprimento das disposições legais previstas pela lei 11.888/08, que encontraram o 
caminho da operacionalização através de Política Pública implantada com lei, plano, programa e 
projeto, demonstrando as possibilidades concretas de viabilização da ATHIS nos municípios. No 
caso de Nova Lima, faltou a etapa final, o que resulta no prejuízo da universalização do serviço, em 
que se pese a larga experiência do seu corpo técnico, mas a ausência de uma instância mobilizadora 
capaz de tornar possível o uso de recursos orçamentários na concretização de um objetivo.

Fig. 115: Urbel – 
Cia Urbanizadora 
de BH e seu 
programa de 
ATHIS. Fonte: 
Urbel, 2019.
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Fig. 116-117: As áreas de intervenção no PAC/FNHIS 
em Manguinhos. Arquiteto Mário Jorge Jauregui – 
Fonte:http://www.jauregui.arq.br/broken_city.html

5.2.1.2 EXPERIÊNCIAS EM URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E 
ATHIS

Algumas experiências recentes de urbanização de favelas juntaram a melhoria habitacional com 
assistência técnica ao escopo das grandes obras de urbanização, representando um esforço 
coligado no sentido de romper com a inércia presente no desafio do enfrentamento do problema 
edilício em bairros, vilas e ocupações urbanas informais. Os editais do Ministério das Cidades 
intitulados sistemáticas, incorporaram a Assistência Técnica como parte do escopo de programas 
de urbanização. Foi assim na Favela do Cantagalo - Pavão e Pavãozinho e em Manguinhos.

No tocante à questão operacional nos projetos de urbanização de favelas, o cruzamento dos dados 
habitacionais com os dados do Plano Municipal de Redução de Risco pôde ser definidor das 
ações de remoção e reassentamento de famílias para as áreas de urbanização (ação conhecida 
como remanejamento), associado à Assistência Técnica para melhoria habitacional.

Além do cruzamento de dados com área de risco, a regularização fundiária para titulação de 
famílias pode ser definidora de ações combinadas de ATHIS/RISCO e Regularização Fundiária, 
bem como a produção casada de unidades de moradia por remoção de famílias de áreas de 
APP (Área de Proteção Ambiental) ou de risco alto. Este tipo de ação foi feito nos projetos de 
urbanização de favelas de capitais importantes como Rio, Belo Horizonte e São Paulo. 

A exemplo disto, cita-se a intervenção de Manguinhos, no Rio, realizada pelo escritório do Jorge 
Mário Jaregui; a Rocinha, feita pelo escritório do José Carlos Toledo ou Pavão Pavãozinho, 
coordenada pela Arquitraço. Todos possuem uma junção importante destas duas fontes de 
recurso: produção de habitação com assistência técnica e urbanização de favelas. 
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Outra experiência são ações de urbanização associadas à redução do risco geológico e geotécnico, 
como no caso do Plano de Intervenção Integrada de Petrópolis e a Operação urbana do Morro do 
estado e do Arroz (Niterói), ambas realizadas pelo escritório Autografics. A premissa da intervenção 
era a redução de risco edilício, que provoca desmoronamento de encostas, e precariedade 
urbanística acompanhada, por sua vez, de precariedade das ligações de esgoto, água e ausência 
de infraestrutura. 

Fig. 118: Área de remoção por motivo ambiental 
em Petrópolis e resumo de ações que motivam 
as intervenções no PAC – Fonte: Autografics/RJ 
Planejamento
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A proposta de Petrópolis (aprovada com recursos, mas não construída) previa remoções e 
remanejamentos feitos com adensamento das condições de produção habitacional. O uso dos edifícios 
era associado a equipamentos públicos e o elevador era parte do condomínio, estando associado aos 
comércios e centros de serviços. A junção destas necessidades com habitação propiciava a viabilidade 
da manutenção dos equipamentos. A proposta de Niterói (orçada, mas não aprovada) extrapola esta 
proposta pois, considera o incremento de 100% do estoque habitacional existente com uma ação de 
reconstrução urbana e edilícia do Morro do Estado e do Arroz. Sofre resistência a concepção da total 
renovação da favela, uma vez que existem correntes do pensamento urbanístico que tomam a favela 
como um episódio de natureza cultural.

Divergências à parte, a proposta viabiliza a moradia de qualidade para todos os moradores e abre 
oferta de outras frentes de provimento habitacional, tendo por base o cadastro municipal. A intervenção 
ainda proporciona equipamentos públicos, via carroçável, condomínio associado a equipamentos 
públicos, comércios e centros de serviço - cuja existência viabiliza a manutenção da área comum. São 
exercícios projetuais feitos para reflexão dos limites ou das potencialidades que a ATHIS pode possuir 
em ambos casos. No primeiro, ela seria uma ação profilática para as edificações a serem melhoradas, 
por possuírem passivos edilícios possíveis de serem solucionados, respaldados pelo fato de que a 
infra viária da favela existe e está implantada. No segundo caso, face a impossibilidade de implantação 
integral, parte-se para a extrapolação do processo de renovação, onde a habitação e a produção da 
cidade se dão ao mesmo tempo.

5.2.1.3 LEVANTAMENTO DE DADOS
TÉCNICOS PARA ATHIS

Por fim, na operacionalização da ATHIS, a existência de boa base de dados deve ser considerada 
para maior fidedignidade nos cadastros de atendimento. Grande parte dos municípios têm 
cadastros precários e as fontes de aferição dos números da precariedade habitacional são 
insuficientes.

O levantamento de dados técnicos deve observar, na atividade de vistoria de campo, todos os 
elementos necessários ao atendimento do serviço. Um auxílio importante para esse processo é o 
levantamento topográfico que, por sua vez, deve propiciar a selagem do domicílio e sua localização 
frente à itens urbanos importantes, como o acesso à rua. Desta forma, facilita-se a colocação 
de infraestrutura e serviços, em especial nos casos de domicílios inseridos em vilas, favelas e 
loteamento precários.

O levantamento planialtimétrico, precedido de selagem em campo, permite estabelecer um marcador 
de intervenção para a entrada de cadastro social, ou mesmo para a execução dos levantamentos da 
situação do domicílio para uma possível intervenção. Ou seja, é uma ação que antecede e direciona 
a necessidade e o tipo de intervenção a se fazer. Este trabalho pode amparar a leitura ou diagnóstico 
inicial da área para ações de intervenção urbanística no território como um todo.

No caso dos levantamentos para fins de projeto, em processos de regularização fundiária e ATHIS, 
bem como nos casos de ATHIS coletiva, cuja demanda é do poder público, sem ação voluntária 
de demanda por parte do morador, esta ação anterior facilita o trabalho, mas deve ser precedida 
de mobilização da comunidade e do indivíduo.
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Fig. 119-120-121-122: Comunicação de selagem 
para regularização fundiária em Nova Lima e selo 
utilizado para cadastrar a cadastro social ancorado no 
levantamento planialtimétrico com indicações de campo. 
Fonte: FIP/ PMNL, 2013..
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Fig. 123-124-125: Intervenção urbana em Governador Valadares – PAC FNHIS (2009). Folha de 
levantamento de campo. O papel quadriculado com módulos de 1x1 permitiu maior rapidez na coleta 
de dados em centenas de domicílios em curto espaço de tempo. Fonte: Arquiteto da Família/ CDM – 
Prefeitura Municipal de Governador Valadares. Planilha de totalização de resultados. Fonte: Arquiteto 
da Família/ CDM /Prefeitura Municipal de Governador Valadares.
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Os itens de levantamento de custos, em geral, são parte do cotidiano da ação de ATHIS e estão 
relacionados aos elementos de acréscimo vertical, que envolverão o cuidado com o dimensionamento 
da estrutura e até mesmo da análise da geotécnica local. Em geral, levantamento de dados técnicos 
em obra cuidam de observar implantação do edifício e seu entorno, telhado/coberturas, banheiro, 
cozinha, aberturas para fins de iluminação/ventilação e vedação, além de observar o estado dos 
revestimentos, da pintura e do revestimento geral de fachadas, muros e outros elementos do projeto. 
As instalações elétricas e hidráulicas e suas ligações com a rede pública, bem como o abastecimento 
da casa por água e energia, são itens observados no levantamento de dados técnicos, conforme 
demonstrado nos roteiros de vistoria. 

Faz-se necessário, por fim, verificar por observação e entrevista a inadequação do domicílio em 
relação à família que nele vive e as necessidades ocultas que a família, em função do estado de 
precariedade da edificação e histórico do problema, acaba por não perceber a intervenção de um 
profissional em ATHIS como necessidade.

A CODHAB (DF) enfrenta o desafio de atendimento a centenas de milhares de pessoas do seu 
cadastro com a migração das rotinas de operacionalização e do banco de dados do requerente, para 
aplicativos de celular. Trata-se de um método que possui larga aderência da comunidade uma vez 
que os meios digitais possibilitam o acesso dos serviços da secretaria também pela internet.

Fig. 126: Intervencao urbana em 
Governador Valadares – PAC 
FNHIS (2009). Como dado de 
quantificacao dos levantamentos 
edificados, com elaboracao de 
umquestionario exploratorio dos 
dados relacionados a edificacao. 

_____________________________
Fig. 127: Exemplo de Equipe de 
campo.  Fonte: Usina 
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5.2.2 EXPERIÊNCIAS EM ATHIS PÚBLICA

Dentre as inúmeras possibilidades de ATHIS Pública, separamos algumas experiências de modo 
a elucidar alguns arranjos institucionais e abordagens exitosas.

5.2.2.1 CODHAB E A PRÁTICA DA ATHIS

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) está vinculado à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação e se configura como uma empresa 
pública. “Sua atuação é articulada com políticas e programas que visem ao desenvolvimento das 
funções econômicas e sociais da população, preferencialmente de baixa renda, com o intuito de 
assegurar o bem-estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do 
meio ambiente” (CODHAB). Dentre as diversas ações da CODHAB, será destacado aqui àquelas 
desenvolvidas pela equipe de Assistência Técnica: Programa Melhorias Habitacionais e o Ações 
Urbanas Comunitárias.

De acordo com o sítio do programa, as famílias de baixa renda, asseguradas pela lei federal 
nº 11.888/2008, têm direito, hoje, à assistência técnica pública e gratuita de profissionais de 
arquitetura, urbanismo e engenharia para o projeto e a construção de habitação de interesse 
social. O objetivo fundamental é promover dignidade e qualidade à casa e ao espaço público, 
alcançando aspectos de salubridade, acessibilidade e segurança.

Melhorias Habitacionais é um dos programas promovidos pela CODHAB/DF e está vinculado ao 
eixo Projeto na Medida, do Habita Brasília (programa habitacional do DF). O programa consiste 
em oferecer à população de baixa renda projetos e obras de reformas residenciais no valor máximo 
de R$13.500,00.

Fig.128: Oferta de 
Assistência Técnica feita 
através da CODHAB. 
Fonte: http://www.codhab.
df.gov.br/assistencia_
tecnica/melhorias_
habitacionais
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Fig. 129-130: Lei 5845/2015 Fonte: 
http://www.codhab.df.gov.br/assistencia_
tecnica/melhorias_habitacionais

Fig.131: Postos de atendimento em 
ATHIS: balanço geral. Fonte: http://
www.codhab.df.gov.br/assistencia_
tecnica - (junho de 2019)

As ações desse projeto tomam como base a Lei Nº 5.485, de 08 de junho de 2015, que “estabelece 
princípios, diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a política de assistência técnica pública 
e gratuita para projetos e construção de habitação de interesse social” (DF, 2015). Em termos 
legais, o Art. 6º assegura aos beneficiários da ATHIS “o atendimento na região administrativa em 
que se localiza seu imóvel, com direito a visitas profissionais periódicas in loco, para levantamento e 
acompanhamento da execução da obra”.
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Fig. 133-134: Antes e depois de 
intervenção urbana no Largo das 

Palmeiras. Fonte: Acervo CAU/SC

Fig. 132: Programa de 
melhorias habitacionais e 
o fluxo de projetos.Fonte: 

http://www.codhab.df.gov.
br/assistencia_tecnica/

melhorias_habitacionais

Além do Programa Melhorias Habitacionais, a CODHAB desenvolve um programa de Ações Urbanas 
Comunitárias, cujo formato principal é de mutirão com participação de profissionais e estudantes de 
arquitetura e urbanismo, somando servidores públicos e voluntários, cujo objetivo é qualificação 
urbana de áreas precárias da cidade. A articulação da comunidade é priorizada e as ações promovem 
a implantação de infraestrutura, paisagismo e equipamentos de uso público.

“Este projeto está sendo uma maravilha. Antes eu sentia que morava em 
uma roça, agora eu sinto que moro em Brasília! Eu posso falar que estou 
morando em Brasília porque vai ficar muito bonita minha rua” Dona Cida, 
São Sebastião.
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5.2.2.2 LEI DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 
NOVA LIMA- MG (2005-2014)

Nova Lima é um município minerador na Região metropolitana de Belo Horizonte/MG. O primeiro 
estudo, que embasou a ação efetiva e a implantação da Secretaria de Habitação de Nova Lima, 
foi a elaboração de um diagnóstico intitulado Necessidades Habitacionais do Município de Nova 
Lima. Deste estudo, ocorreu a captação de recursos federais para, além da elaboração do Plano 
Diretor Municipal em 2007, a elaboração dos planos setoriais de redução de risco, habitação 
e regularização fundiária, executados concomitantemente. Alguns recursos para ATHIS foram 
captados pelo FNHIS, mas por força de diversas interpretações da procuradoria municipal, 
ante a ausência de leis específicas municipais para uso do recurso, estes foram devolvidos ao 
Governo Federal.

A estruturação do Plano Local de Habitação (2007-2010) partiu do pressuposto de que a 
participação das comunidades para elencar a agenda de enfrentamento dos problemas habitacionais 
seria de fundamental importância, tendo ocorrido para isso, em 2008, a Primeira Conferência de 
Habitação do município. Outras duas conferências foram realizadas: em 2010 para aprovação do 
PLHIS Municipal e em 2013 para discussão da política habitacional do Minha Casa Minha Vida, 
da Assistência Técnica, do Risco e Regularização Fundiária, que permitiram elaborar proposta de 
atuação visando alcançar objetivos de zerar o déficit habitacional.

Fig. 135-136: Áreas de risco em 
Nova Lima e reuniões para discussão 
de problemas habitacionais inclusive 
áreas de risco. Fonte: PMNL
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Os números abaixo, relacionados ao Diagnóstico do PLHIS, demonstram a síntese do 
Diagnóstico Habitacional e, mais a seguir, permitem vislumbrar o horizonte de recursos públicos 
a serem investidos nos pilares da política habitacional. Estes investimentos estão articulados 
com os resultados dos planos de habitação, ora definindo pela produção de novas unidades, 
ora abordando a assistência técnica como alternativa ao risco, com articulação de programas 
de melhoria habitacional.

Tabela 05: Necessidades 
habitacionais baseada no 

Diagnóstico da Política 
Habitacional. Fonte: PLHIS 

2010, elaborado pela FIP 

Tab.06: Tabela de investimentos no atendimento das 
necessidades habitacionaisbaseada no Diagnóstico da 

Política Habitacional. Fonte: PLHIS 2010, elaborado pela FIP
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Fig. 137: Secretaria de Habitação - Reunião técnica para discussão do projeto habitacional da ASCAP- 
Associação dos Catadores de Papel e Reciclável, em parceria com a entidade e através do Programa Crédito 
Solidário. Fonte: PNLM. 
____________________________________________________________________________________________
Fig. 138: Primeiro projeto habitacional feito em parceria com a ASCAP- Associação dos Catadores de Papel 
e Recicláveis de Nova Lima-MG. Foram projetadas 24 unidades habitacionais e o projeto foi submetido a três 
programas: Crédito Solidário, Resolução 460 e FNHIS. Fonte: Zero 3 Arquitetura/ SECHADU/PMNL (2013)

____________________________________________________________________________________
Fig. 139: Última versão do projeto ASCAP, com ampliação do escopo de projeto para 56 unidades 
no programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Em virtude de problemas com a questão fundiária e com 
acessibilidade universal da unidade (o PMCMV admitia apartamentos planos com rota acessível), com 
mudança na lei, o projeto teve que ser modificado.Fonte: Zero 3 Arquitetura/ SECHADU/PMNL (2013)
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Tab. 07: Programa Bolsa Moradia e síntese dos diagnósticos de atendimento de famílias em situação de 
risco, passiveis de atendimento pela política habitacional. A Prefeitura conta com Programa Bolsa Moradia 
desde 2012 tendo famílias diretamente impactadas pelos problemas relacionados a risco ambiental e 
construtivo. A fim de estruturar a reposição dos imóveis com financiamento público e assistência técnica, o 
setor responsável elaborou este diagnóstico síntese, sempre acompanhado de ação conjunta de vistoria e 
acompanhamento da Defesa Civil. PMNL (2013)

Como produto de toda a discussão iniciada em 2005, a Secretaria de habitação conseguiu 
encaminhar duas leis no sentido de aplicar recursos orçamentários em ATHIS e Regularização 
Fundiária:

Lei Municipal Nº 2.469, de 29 de setembro de 2014: Marco Regulatório da Assistência 
Técnica, em atendimento ao PLHIS e aprovado em Nova Lima em 2014, que permitiria uso do 
recurso do Fundo Municipal de Habitação para as ações de melhoria habitacional.  A partir desta 
aprovação, o município possuía condição de implantar os escritórios técnicos. Fonte: PMNL

Lei Complementar Nº 2.495, de 11 de março de 2015:  Marco Regulatório da Regularização 
Fundiária, em atendimento ao PLHIS e aprovado em Nova Lima que permitiria uso do recurso 
do Fundo Municipal de Habitação para as ações de melhoria habitacional.  A Secretaria tem 
leis específicas para as áreas objeto de regularização fundiária atendendo estimadas 1000 
famílias, tendo em curso ação de regularização de áreas em conjunto com a COHAB, objeto de 
produção habitacional. Fonte: PMNL

De 2005 a 2017, o município realizou uma ação de regularização fundiária utilizando recursos 
do FNHIS, na ocasião,  saltava aos olhos a necessidade de articulação da Regularização 
Fundiária com ATHIS para redução de risco e inadequação habitacional. No atual momento, 
ante à escassez de recurso orçamentário, a Prefeitura atua em parceria com entes privados 
atuantes em ATHIS. A ação de regularização fundiária tem promovido projetos nas comunidades 
do Galo, Água Limpa e Santa Rita, custeados pelos moradores. O município, à luz do Termo 
de Ajuste de conduta com o Ministério Público, aplica a infraestrutura necessária e acolhe as 
demandas de interesse social.
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Segundo o escopo definido para os trabalhos de ATHIS no risco e na insalubridade habitacional, os 
parâmetros estabelecidos no orçamento e intervenção com obra no município seriam:

 • Obra nova no caso de risco construtivo, caracterizado pelo reassentamento de 
indivíduos removidos de áreas de risco ambiental (o estudo para redução de pobreza, feito em 
2001, aponta isso);
 • Reformas para ampliação de domicílios, compreendendo que estas reformas possam 
vir a melhorar os indicadores de eficiência da obra edificada no que tange aos seus níveis de 
segurança social;
 • Obra construída, mas que apresenta risco construtivo e que neste caso receberá 
recursos para demolição e construção de outra UH no padrão da planta tipo fornecida pela 
prefeitura local;
 • Intervenção em domicílio que não tem acabamento, possui problemas de salubridade 
e segurança construtiva e/ou que não apresente situação de salubridade compatíveis com 
as características de melhoria habitacional voltada para a redução da pobreza e redução das 
condições de insalubridade observadas em pesquisa de campo.

A política habitacional definida pelo PLHIS Nova Lima determina que a ATHIS atua:

• Como política de produção com a política de prevenção;
• Como política de melhoria habitacional com a meta de redução de passivos construtivos;
• Como política de preservação cultural de Vilas Operárias com ações de melhoria habitacional 

(tomando como exemplo o Centro Histórico de Salvador).

Estas premissas ajudaram a estruturar várias ações, inclusive a regulamentação da lei que autoriza 
gastos em programas de redução de risco, facilitando a alocação de rubricas orçamentárias dos 
programas de governo na ATHIS.

Fig. 140-141-142: Interior de uma edificação popular do jardim Canadá – Nova Lima 
– MG 2- Moradora do Jardim Canadá, atendida pelo projeto Inclusão pela Arquitetura. 
Aspecto da via pública do bairro Jardim Canadá. Fonte: Arquivos: Cláudia Pires
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A ação de melhoria habitacional foi desenhada sendo fomentada por ações de chamamento 
públicos, gerados a partir da aprovação da lei de ATHIS e do Plano de Regularização Fundiária. 
Neste caso, por não ter uma estrutura funcional robusta, a adoção dos postos de atendimento 
se daria a exemplo do que aconteceu com o PAP (IAB-RJ). Além disso, a ação de licenciamento 
automáticoou habite-se administrativo previsto no corpo da lei, no sentido de aprovar as edificações 
existentes potencializariam as ações de averbações do imóvel que permitem acelerar o processo 
de regularização fundiária pois desburocratiza a ação de intervenção com assistência técnica.

O desenho do Programa foi todo construído, mas no atual momento, a Assistência Técnica não 
dispõe de recursos orçamentários. Parcerias da empresa regularizadora com escritórios e assessorias 
privados estão redesenhando a política pública. 

5.2.2.3 PREFEITURA DE CONDE/PB

Conde é uma cidade da Paraíba com população inferior à 25 mil habitantes, mesmo assim, 
promove ATHIS por meio do Escritório Público de Assistência Técnica – EPA. Segundo Flávio 
Tavares, secretário de planejamento, “O EPA desenvolve ações de qualificação dos espaços de 
uso coletivo através do programa Mutirão de Vizinhança, que objetivam constituir uma metodologia 
de atuação participativa e colaborativa, colocando as comunidades locais como protagonistas das 
transformações”.

Ainda segundo o secretário, o Escritório já realizou as seguintes ações: o projeto e a construção da 
Praça da Amizade, localizada no Conjunto Habitacional Adelmário Régis, a reconstrução do Museu 
Quilombola do Ipiranga, utilizando a técnica da taipa de mão e a ativação de espaço público lindeiro 
ao Núcleo Cultural Municipal.

O balanço realizado da atuação do Escritório Público de Assistência Técnica (EPA) na cidade paraibana 
de Conde dá conta de “credenciamento de 16 empresas, com contrato de 04 para execução de 
63 projetos de reforma, ampliação ou conclusão de moradia na comunidade Terras Belas, uma das 
mais precárias da cidade. Além disso, estão sendo entregues 44 títulos de legitimação fundiária na 
comunidade Vila do Amanhecer, pelo Programa Chão de Direito e estão sendo concluídos projetos 
de mais de 820 famílias em 3 comunidades distintas”

Fig.143: Plano 
de Intervenção 
de regularização 
fundiária em Conde 
(PB). Fonte: 
Prefeitura Municipal 
de Conde.  FONTE: 
Prefeitura Municipal 
de Conde, 2019



Fig. 144-145-146 
Atividades da 
EPA em Conde. 
FONTE: Prefeitura 
Municipal de 
Conde, 2019
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Segundo dados da Prefeitura de Conde (PB), as melhorias habitacionais ainda estão sendo 
realizadas em uma primeira fase de trabalho, com execução dos projetos que serão entregues 
em agosto de 2019, com investimentos de 90 mil reais. Para viabilizar a execução dessas obras 
completas estão garantidas as execuções da parte de melhorias sanitárias com recursos da 
FUNASA em torno de 500mil reais.

É importante destacar as iniciativas pioneiras de assistência técnica ocorridas em 
municípios como Diadema e Osasco (RMSP). Na atualidade, a iniciativa ocorre em 
municípios da baixada fluminense tal como São João do Meriti, fortemente amparada 
em uma estrutura funcional que articula captação de recursos centrada na política 
habitacional, sendo a questão da assistência técnica, considerada uma ação prioritária. 
O CAU RJ apoia e patrocina a ação. 
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5.2.3 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E ATHIS

A Universidade pode potencializar a difusão e o fortalecimento de ações de ATHIS incentivando 
a inserção do corpo docente e discente junto no ensino de ATHIS, através da inserção da lei 
11888/2008 no projeto pedagógico, na pesquisa e na extensão universitária. Este último ponto de 
ação, onde a prática extrapola os muros escolares, coloca a escola em contato permanente com a 
comunidade, fazendo com que ambos possam ser beneficiados com esta ação.

A iniciativa de fomento à ATHIS na extensão universitária pode ser desenvolvida em escritórios de 
extensão (modelos ou empresas juniores) como parte doenvolvimento do trabalho extensionista 
com a cidades, tendo como produto vários exemplos exitosos. As ações contribuem para que à 
longo prazo, as escolas possam mudar o cenário da atuação profissional do arquiteto e urbanista, 
através de uma formação consciente do profissional de arquitetura sobre a realidade brasileira, 
permitindo que a categoria profissional permaneça socialmente engajada. Como parte desta 
ação de fomento à ATHIS nas universidades, pode-se listar, dentre outras ações, as seguintes 
experiências:

• Escritório de integração da PUC Minas (Belo Horizonte – MG)
• Escritório de Extensão da UFMG (O Morar de Outras Maneiras – MOM - é uma destas 

propostas de iniciativa extensionista dentro outras que ocorre na Escola de Arquitetura/UFMG)
• Extensão Universitária da Universidade FUMEC, de onde se originou o Arquiteto da Família;
• Escritório extensionista da UFRJ;
• Studio N, atividade de extensão do Unicentro Newton Paiva, com apoio da Rede FABLab 

mundial e apoio do Smart Campus que ancora os ODS
• Escritório de Extensão da UFBA, que trouxe a iniciativa de implantar o escritório como braço 

de residência profissional, também executado pela FAUUSP e mais recentemente, pela PUC Minas 
• Laboratório de Habitação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (LabHab) da 

Universidade de São Paulo inclusive com extensa atividade acadêmica relacionada à Política 
Habitacional. Questões relacionadas à inadequação de domicílios, principalmente por risco 
construtivo, são carro chefe da política pública de prevenção de risco. Programas auxiliares como 
aluguel social (Bolsa Moradia) retiram famílias de situação de risco.  A ação de assistência técnica 
demandaria mais investimentos. 

• Curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo Universidade Vila Velha (UVV), o Adote 
uma Casa oferece assistência técnica gratuita a famílias residentes em áreas de interesse social.

Em Santa Catarina, das experiências que tomamos conhecimento, destacamos as seguintes:

• Laboratório de Extensão da Universidade Federal de Santa Catarina;
• AMA - Ateliê modelo de Arquitetura da UFSC: desde 2002 desenvolve ações e projetos 

participativos para as comunidades da região da grande Florianópolis. O ateliê possui organização 
horizontal, onde os alunos possuem autonomia na realização das atividades;

• PET Arquitetura e Urbanismo da UFSC: desde 2017 o grupo vem pautando a implantação 
de um programa de Residência em ATHIS no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. 
Até o presente momento (novembro 2019) já foi implantada a primeira disciplina em ATHIS, como 
forma de difundir o assunto entre os discentes e docentes. Além dessa atividade, o programa 
realiza pesquisa e extensão no âmbito da ATHIS e do direito à cidade.

Outras universidades do estado como Unochapecó e FURB possuem grupos de extensão atuando 
com ATHIS.
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Dimensionar os custos da melhoria ou ampliação da habitação é parte importante da prestação de 
serviço ou da oferta do serviço, por parte do ente público. Para tanto, é fundamental dimensionar 
custos desde a coleta de dados e a elaboração de planilha de quantitativos, bem como a 
organização dos itens em composição de custos a partir da definição das etapas de obras, sendo 
desejável dimensionar o valor do projeto dentro da composição de custos. 

O orçamento em ATHIS é item importante da elaboração de uma proposta de intervenção e deve 
ter referência em dados quantitativos, retirados do levantamento de dados de campo e transposto 
para uma planilha de composição de custos. Os insumos e as horas de trabalho utilizadas para a 
execução da atividade podem se basear em composições de custos oficiais, já que na adoção de 
um preço público, o município deverá utilizar-se das composições existentes ou formar sua própria 
composição.

O levantamento de custos pode ser feito por coleta de dados ou composições já utilizadas 
por editais públicos, ou por iniciativas privadas. Pode ser balizada nos custos unitários básicos 
de construção, nos índices e composições de custos, formados pelos bancos oficiais (Caixa 
Econômica e Banco do Brasil), além da medição feita pelos servidores públicos acostumados a 
formar preços para a realização de licitações e demais certames da vida pública.

MÓDULO

O ORÇAMENTO EM 
ATHIS6.1
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Tab.08: Quadro de 
estimativas de custos 

de intervenção em 
Favelas de Governador 

Valadares. Fonte: 
CDM/Schimidt 

Arquitetura Ltda. 

Fig. 147 - Orçamento resumido - 
Residencial Urucuia- BH (década de 90)
Resumo do empreendimento:
R$ global do empreendimento =  R$ unitário x 
200 – 1ª etapa
Planejamento, projeto e assessoria técnica = 
4,96%
Topografia e sondagem = 1,19%
Instalações provisórias = 3,76%
Máquinas, equipamentos = 0,91%
Materiais e Mão-de-obra = 89,1%
(2008)

Fig. 148 - Orçamento resumido Niterói - OUC 
Morro do Estado e Arroz: 
A operação urbana, neste momento de Anteprojeto, 
tem a seguinte estimativa de necessidade de 
investimento: 2.100 unidades habitacionais 
X R$ 63.000,00/unidade, MCMV 2, total: R$ 
132.300.000,00
Equipamentos sociais + Recuperação Ambiental + 
Técnico Social: R$   56.700.000,00
Infraestrutura não incidente, contrapartida: R$   
23.300.000,00
Desapropriação de terrenos:  R$ 10.000.000,00
Indenização de moradores que não aceitam morar 
nos apartamentos: R$ 7.000.000,00
Total: R$ 229.300.000,00
Contrapartidas totais, Governo do Estado 
do Rio de Janeiro + Prefeitura de Niterói: R$    
40.300.000,00
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Segundo PLANHAB (2009), o orçamento médio de uma intervenção em assentamentos precários 
(2009), por unidade, era o seguinte: 

Tab.9: Quadro de 
custos médios por 
família, por tipo 
de intervenção, 
adotados para fins 
de quantificação 
dos atendimentos 
em assentamentos 
precários. Fonte: 
PLANHAB, 2009, p.89.

Tab.10: Quadro 
de investimentos 
em programas 
habitacionais e 
investimentos 
em urbanização, 
planos, 
capacitação e 
modernização 
administrativas. 
Dados 
trabalhados. A 
previsão é de 
investimentos 
constantes até 
2023, iniciando-se 
em 2014, ano de 
implantação do 
novo PPAG. Fonte: 
Autografics
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6.1.1 O ORÇAMENTO DA ATHIS E A TABELA 
DE HONORÁRIOS

O orçamento constitui um gargalo da relação cliente/profissional. A aplicação correta de honorários 
profissionais sempre foi um desafio para quem contrata e para quem executa a ATHIS ou qualquer 
outro serviço de arquitetura e urbanismo. 

“O desconhecimento da população e o estigma elitista do arquiteto 
acabam conformando um pensamento hegemônico, que vê o serviço do 
arquiteto como oneroso e inviável para eventual construção ou reforma.”

Por outro lado, do lado do profissional, cresce a incerteza sobre a aplicação de honorários 
profissionais em um serviço que talvez seja mais bem compreendido como uma ação entre amigos 
ou uma ação social. Faz-se necessário romper com este estigma. De ambos os lados, faz-se 
necessário enfrentar o assunto. 

Em 2014, o CAU, através do CEAU- Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, fez um 
movimento de nivelar preços de serviços de arquitetura, criando um caderno de encargos para 
melhor compreensão da formação de preço. A averbação da tabela no CAU/BR dá segurança aos 
profissionais e ao cliente e permite ao CAU fiscalizar melhor a prestação de serviço, os excessos, 
mas também o que se considera preço vil. 

A tabela de honorários do CAU, partindo das recomendações sobre o MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO – 1ª 
edição aprovada pela Resolução 01/138- COSU- São Paulo, de 31.10.2011, do 138º Encontro 
do Conselho Superior - COSU do IAB, realizado em São Paulo (SP), é fonte de referência que 
norteia a composição de custos de arquitetura e urbanismo. 

Fig 149: Discurso do cliente 
em relação aos honorários 
do arquiteto. FONTE: 
CAUBR, 2012



Uma proposta para viabilizar a ATHIS seria a produção de um aplicativo para apoio ao orçamento 
de projeto e obra, até mesmo de gerenciamento e acompanhamento de etapas. Algumas 
empresas especializadas em gerenciamento de obras possuem softwares responsivos de alta 
performance, onde estão integrados as principais planilhas e composições - o que pode auxiliar 
o profissional a melhorar o tratamento da informação na apuração de custos de obra e projeto. 
Alguns softwares como o sistema BIM (Building Information Modeling) oferecem a modelagem 
de dados associados ao projeto.

Outras medidas de referência podem ser utilizadas para balizar preços em ATHIS: o SINAPI- Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custo e Índice da construção civil – mensal, bem como a aplicação do 
CUB- Custo unitário básico para fins de dimensionamento dos custos de incorporação, conforme 
NBR 12271/2004- Incorporação de Edifícios.

Fig. 150: Excerto da 
tabela de honorários do 
CAU. Fonte: CAU
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Para além do levantamento de campo e do projeto, o Arquiteto Urbanista envolvido com ATHIS 
deve elaborar uma boa planilha de custos de intervenção, onde se pense na execução e em 
todas as intervenções a serem elaboradas, bem como a conferência de itens de projeto que são 
fundamentais para a execução de obras, tais como:

• Levantamento planialtimétrico;
• Sondagem;
• Análise do entorno e verificação da necessidade de contenção de encostas e construção 

de muros e escoramentos;
• Análise dos complementares a serem desenvolvidos inclusive reforço estrutural e 

fundações;
• Especificações de materiais e seus quantitativos;
• Apropriação de custos projeto, execução, gerenciamento incluso materiais e suas 

formas de aquisição e fontes de financiamento;
• Apropriação de prazos de execução;
• Compatibilização dos custos e prazos à norma e ao orçamento familiar;
• Formas de pagamento e parcelamento;
• Formas de acesso ao crédito;
• Elencar prioridades e até estabelecimento de um cronograma de prioridades relacionando 

custos, prazos e financiamento que não comprometa a capacidade de pagamentos e a renda 
da família.

Portanto, fica explícito que as ações que compreendem uma experiência de ATHIS são 
interconectadas e precisam de muita atenção para aplicação. A não percepção de um solo 
instável, ou uma estrutura fragilizada de um edifício a ser reformado, num processo de vistoria 
técnica, pode inviabilizar a obra somente durante a execução, pois o gasto com manutenção da 
estrutura, ou reforço da fundação não estará previsto no orçamento por desconhecimento. Assim, 
tanto o morador, como o profissional terão elevados custos e perdas.
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Fig. 151: Lote 1- 
Licitação de ATHIS 

Maricá. Segundo 
edital em dois lotes. 

Fonte: Prefeitura 
Municipal de Maricá.
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Tab 11: Lista de 
materiais para 
execução de uma 
residência de 39 m2. 
Fonte: ABCP, 2009. 
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Fig.152-153: Atendimento individual 
e coletivo de ATHIS. Fonte: PEABIRU

Na parte de “Planejamento” de obras de ATHIS as principais dificuldades apontadas, quando 
se analisa ações de reforma compatíveis com a ação que se pretende, estão relacionadas ao 
orçamento, tamanho da obra e a dificuldade de composição de orçamento.

Nos casos de demanda individual, existe muita dificuldade de entender as etapas e estágios de uma 
obra. Nos casos de mutirões e demandas coletivas, a demanda individual deve estar ajustada ao 
que se delibera nas assembleias coletivas. O fator humano é sempre um complicador do processo 
e a inexistência de uma cultura formal do universo de intervenção no edifício urbano pobre, com 
ação do Arquiteto, faz com que a ATHIS ainda seja vista como um dificultador para a intervenção.

Feito o projeto e orçamento, outra dificuldade que se apresenta nesta fase do planejamento é o 
tamanho da obra. Muitas vezes, há improviso e, com certa frequência, falhas no serviço. Quanto 
ao Cronograma, na maioria dos casos, o que ocorre é o atraso como regra. 

Geralmente assessorias e moradores estão se habituando a um novo padrão de trabalho, que 
exige de ambas as partes um treinamento para entender as etapas e procedimentos do canteiro 
de obra, em uma fusão de etapas bastante importante para aproximar profissional da demanda e 
facilitar a compreensão de a ATHIS é uma ferramenta para melhorar o espaço e a moradia.

PLANEJAMENTO DE 
OBRA DE ATHIS6.2
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Alguns pressupostos devem ser encarados como norteadores do trabalho de ATHIS:

• Envolvimento do proprietário no processo: informação e participação;
• Treinamento para entendimento do projeto e das etapas de obra;
• Rapidez no retorno de soluções;
• Transparência na construção de propostas e listagem das etapas e itens de obra: fazer 

estes itens em conjunto pode trazer melhor compreensão das complexidades;
• Formação de equipes multidisciplinares de assessoramento ao projeto (agrimensor, 

calculista, geólogo, especialistas em instalação e orçamentistas);
• Formação de equipes multidisciplinares para trabalho de mobilização e orientação;
• Formação de grupos de apoio ou inserção na ATHIS, de etapas de projeto que trabalhem 

com reaproveitamento e utilização de materiais de baixo custo, já que a prioridade é resolver o 
problema da precariedade habitacional;

• Entretanto há de se ter atenção que os custos de intervenção em ATHIS são baixos e tem 
relação direta com soluções baratas;

• Elaboração de formulários de levantamento e de orçamento que sejam legíveis ao usuário 
dando a ele a oportunidade de interagir com o projeto (execução de maquetes tridimensionais, 
desmontáveis, uso de cores);

• Coleta de preços feita em estabelecimentos comerciais facilmente acessados pelo 
morador;

• Elaboração de custos finais em consonância com o orçamento e capacidade de 
pagamento do cliente;

• Listagem de etapas com prioridades e facilitação do entendimento da forma de pagar e 
da existência de linhas de crédito ou fontes de financiamento.
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Sendo o recurso financeiro e a gestão de obra um dos grandes paradigmas na implantação da 
ATHIS, sem contar o descaso do poder público em relação ao direito à moradia, faz-se necessário 
compreender tecnologias construtivas que fujam à regra das técnicas usuais da construção civil. As 
tecnologias devem ser implantadas desde o levantamento de dados técnicos, com a utilização de 
drones por exemplo, até a produção da arquitetura, com emprego de novos materiais compatíveis 
com a realidade da demanda.

No processo de projeto de arquitetura e urbanismo a utilização da plataforma BIM (Building 
Information Modeling) pode facilitar algumas ações, dando mais praticidade e agilidade. Um bom 
exemplo é o software bim.bon® (hoje Hometeka®), disponível para a elaboração de projetos em 
Sketchup, parametrizado com orçamento. Segundo os desenvolvedores do software:

”O bim.bon® é um plug-in que orça seu projeto de maneira rápida e 
descomplicada. Funciona direto na Internet ou a partir do modelo 3D 
no SketchUp®. Você fica conectado a um banco de dados completo 
de materiais e mão de obra, com modelos 3D e preços atualizados. ” 
(Fonte disponível em: https://www.hometeka.com.br/plugin-bim-bon-
para-sketchup/)

TECNOLOGIAS PARA 
INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS EM ATHIS

6.3

Fig.154-155: Bento Ribeiro Dantas. Arquiteto Demetre Anastassakis e Cooperativa de profissionais. Rio de 
Janeiro. O tijolo cerâmico patenteado pela Cooperativa foi calculado através de modelo matemático projetado 

pelo Arquiteto. Projeto MCMV proposto pelo arquiteto Lelé, que utiliza da pré-fabricação em argamassa armada 
e estrutura metálica de modo a reduzir significativamente os custos de produção da arquitetura. Fonte: Vitruvius



Fig. 156-157: Utilização do ábaco de orçamento que ajuda a nivelar e normalizar informações 
sobre o cálculo de orçamento para a ATHIS. Ressalta-se neste quesito, os ábacos da ABCP, 
as planilhas e aplicativos já utilizados por vários sites de materiais que auxiliam no cálculo de 
materiais a serem utilizados em obra. (Fonte: https://www.hometeka.com.br/plugin-bim-bon-para-
sketchup/) Atendimento da ATHIS pela CODHAB facilitada pelo uso do aplicativo.
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O uso de softwares parametrizados, como Revit e Archicad, já possuem diversas funções e 
ferramentas que permitem rapidez ao levantamento de dados técnicos, a compatibilização e a 
resposta ao canteiro.

Outro aspecto passível do uso de tecnologias e ações alternativas é relativo à orçamentação. 
Nesse sentido se destaca a experiência do Vivendas e Moradigna, que introduzem o conceito de 
orçamento de etapas de obra que cabem no bolso do cliente, aumentando seu grau de eficácia.



Fig. 158-159-160-161: Vivendas e a segmentação em etapas da Reforma e seu modelo de 
financiamento. O ticket médio de atendimento  é de R$ 3,8mil reais e as lições da observação e da 
experiência.

Fig.162-163: Plataformas de acesso ao crédito. A Urbe-me, empresa gaúcha de crowndfunding imobiliário 
inovou no ofertamento de “vaquinhas” eletrônicas para financiamento eletrônico de projetos. O ticket médio de 
investimento é de R$ 1000,00 e o retorno do investimento é tão atrativo como investir no mercado de capitais. A 
URBE-me empresta até 40% do valor final de venda do empreendimento. Fonte: WWW.urbe.me.com
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A etapa de construção e de canteiro de obras carece de uma atenção especial, é necessário um 
acompanhamento preciso e um conhecimento global da obra e das relações que a envolvem. 
Nesse sentido, na linha da diminuição do desperdício durante a obra, instituição de logística reversa 
e o que se define atualmente como economia circular, empresas já desenvolvem plataforma de 
recepção, monitoramento e até gerenciamento de resíduos e inservíveis que podem auxiliar a 
redução de custo e a otimização de processos de ATHIS.

Outras propostas que podem ser incorporadas com ferramentas tecnológicas à ATHIS são aquelas 
que aproximam Arquitetos de demanda, fazendo com que se conectem na mesma base:

• Cadastro do Arquiteto;
• Cadastro da Demanda;
• Articula as duas entradas;
• Articulação a um sistema de gerenciamento
• Direcionamento de Profissional;
• Orçamentação nas duas pontas (ambas entradas)
• Divide, parcela, gerencia prioridades;
• Dá retorno e avalia atendimento.



Na linha de trabalhar com oferta da ATHIS em escala, tornando o Arquiteto e sua equipe capazes 
de darem respostas sociais ao problema da precariedade habitacional, a introdução de kits de 
pré-fabricação e arranjos modulados de construção de propostas pode ser um caminho. A 
aposta é:

• trabalhar a modulação na apresentação dos kits prontos de reforma como faz as empresas 
Vivendas e Moradigna;

• trabalhar a modulação na apresentação de propostas para execução de obras novas e 
demandas por estudos de viabilidade para novos projetos como faz a Autografics/PlanosUrbanos;

• estudar o módulo projetual adequado à solução dada para a reforma e para a produção 
de soluções rápidas e em escala permitindo-se utilizar de materiais de construção e técnicas 
construtivas apropriadas ao local.
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Fig. 164: Módulos geminados e justapostos, combinados com unidade projetualmímima 
semelhante ao bloco utilizado para edificação. Metodologia Lego a serviço da habitação 
popular desenvolvido por DemetreAnastassakis. Fonte: Autografics



Na elaboração da proposta técnica para projetos modulados com rápida resposta de viabilidade 
e execução, se aposta na proposta de geminação, modulação e justaposição de unidades de 
forma a resumir o padrão tipológico às soluções que produzam arranjos formais de elaboração de 
projetos onde:

• Justapostas produzem apartamentos ampliação do programa de necessidades dentro do 
mesmo módulo;

• Nas falhas do modulo construído, abre-se ruas e galerias comerciais que se ligam aos 
elevadores que são considerados transporte público vertical para soluções de adensamento e 
acessibilidade;

• Combinadas, o projeto abre espaço para o projeto da unidade comercial, equipamento 
institucional e cultural com a mesma modulação;

• Isolada, produz banheiro com meio modulo e cozinha e área com outro meio modulo ao 
passo que varandas podem ser resultantes destas sobreposições verticais que também criam 
balanços;

• Isolada, criam o terceiro quarto, o acréscimo ou o puxadinho planejado;
• Associados entre si, criam possibilidade de projeto de casas térreas, sobrados, edifícios de 

pequeno e grande porte.

O uso da modulação como ferramenta de projeto na ATHIS facilita a intervenção e padroniza 
processos, otimizando tempo, custos e reduzindo os erros de orçamento. Há casos onde a 
modulação pode extrapolar a disposição de volumes e plantas, chegando até mesmo na técnica 
construtiva.

A exemplo disto, tem-se o bloco cerâmico desenvolvido por Demetre Anastassakis (1948-2019) 
e sua equipe, este direcionava a modulação das edificações de modo a evitar desperdícios com 
materiais e aperfeiçoar os serviços no canteiro. Evoluindo do conceito do bloco, a equipe trabalha 
ao longo de anos, na extrapolação da modulação até o nível do urbanismo.  Essa prática de pensar 
o canteiro de obras deve ser levado em consideração em qualquer prática projetual em arquitetura e 
urbanismo. Porém, na ATHIS ela pode ser um indicativo de viabilidade financeira.
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Fig.165: Uso do módulo 
combinado em projetos de 

habitação de interesse social 
com soluções variadas. Lego. 

Sua aplicação em habitação 
popular. Fonte: Acervo 
DemetreAnastassakis.
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Fig.166-167: Unidade projetual tijolo. 
Especialmente projetado para projetos 
da Cooperativa de Arquitetos, com alta 
performance em projetos de habitação 

popular.  Fonte: DemetreAnastassaskis.

Fig. 168-169: Unidade projetual laje e sua 
aplicação em projetos da Cooperativa de 

Arquitetos. Soluções de modulos habitacionais 
combinados de acordo com o programa de 

projeto proposto. Fonte: Autografics
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Fig.170-171-172-173: Forma de plástico: outras 
tecnologias de projeto que podem ser incorporadas a 
ATHIS, reduzindo prazos e barateando custos – Fonte: 
Metromodular

Na solução de problemas em escala local, onde o emprego de técnicas regionais é melhor 
aceito pela comunidade local, a pergunta seria: porque não as utilizar? Neste caso, a escala 
da solução pode passar pelo emprego de técnicas tradicionais como a produção do adobe, da 
taipa e do pau a pique.



Fig. 174-175-176: Uso 
de técnicas tradicionais 
combinadas com a 
Assistência Técnica, 
realizada pela Prefeitura, 
em Conde (PB), através 
dos Escritórios Públicos 
de Projeto. Resgate do 
saber fazer como pregava 
Hassan Fathy. Fonte: 
Flavio Tavares, Prefeitura 
de Conde (PB)

148

O emprego de técnicas de projeto que associem ATHIS a soluções tecnológicas incomuns 
pode resolver problemas de gerenciamento de obras difíceis, como as executadas em conjuntos 
históricos. 

O exemplo do Centro Histórico de Salvador produziu 70 unidades de intervenção com recursos 
BID Monumenta/ PAR (Programa de Arrendamento Residencial), compatibilizando tempo de 
aprovação e recursos de programas de financiamento diferentes. O plano de ação previa 2351 
oportunidades habitacionais feitas nas ruínas, o que não se viabilizou por conta dos ajustes, da 
morosidade da ação de compatibilização e mesmo da ausência, no longo prazo, de recursos 
perenes para a iniciativa. O fato é que as obras se alongaram por longo prazo, face à complexidade 
da interface de ações e programas de natureza de governança diferentes, quando associados 
aos programas de habitação.  As 2351 ações esbarraram na dificuldade da gestão unitária de 
cada obra pois acabaram sendo gerenciadas por atores diferentes e elaboradas dentro das 
técnicas tradicionais de construção. O canteiro tradicional passou a ser um item de atenção no 
cumprimento de metas de execução de cada obra. 

Uma racionalização do processo de intervenção, sugerindo-se a racionalização de canteiro e 
implantação de módulos adaptáveis e feitos em canteiros especiais, tornaria possível melhorar 
a relação custo, prazo e eficácia.



Fig. 177-178-179: Centro Histórico de 
Salvador-BA.  Uso de fontes diversas 

de recurso para viabilização da reforma. 
BID Monumenta e PAR (Programa de 
Arrendamento Residencial) no Centro 

Histórico de Salvador: Combinação 
entre técnicas modernas e tradicionais 

resolvendo patrimônio e Habitação que 
podem facilmente se incorporar em 

ATHIS. Aspectos do projeto. Equipe 
DemetreAnastassakis, Christiane Ammon, 

Marcia Gouveia, KettyAnastassakis. 
Coordenação: Dayse Gois
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Há dificuldade de tocar a frente projetos habitacionais em centros históricos. Na atualidade, 
São Luís/MA implanta seu projeto, mas trabalha com expectativa de bastante dificuldade para 
operacionalizar o programa com êxito.

Executada com recursos do BID Monumenta e PAR - Programa de Arrendamento Residencial, 
a intervenção contava com um grau de complexidade que obviamente impactava o canteiro e 
seus prazos.

Na produção de unidades novas, apostar nas soluções tecnológicas que reduzem o tempo de 
canteiro e otimizam custos pode ser a saída para o enfrentamento da realização em escala para 
execução de todo tipo de solução, inclusive na inserção de habitação em prédios antigos e ruínas 
históricas, sendo a ATHIS a ferramenta de apoio à consecução dos objetivos de cada proposta.
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Os modos de viabilização serão tratadas como formas públicas e privadas de resolver o 
financiamento da ATHIS. Nas formas públicas, os recursos da ATHIS podem ser oriundos 
do Orçamento Federal, Estadual e Municipal e o PLHIS – Plano Local de Interesse Social, 
associado a outros planos setoriais como de Redução de Risco e Regularização Fundiária, que 
podem ajudar a equacionar.

Os recursos orçamentários municipais sempre são escassos, mas o município pode inovar no 
modo de encarar a ATHIS ao pensar que: ao investir em programas públicos de habitação e de 
desenvolvimento urbano, o retorno aos cofres públicos é imediato, com a melhoria da qualidade 
da saúde e dos indicadores de violência. Estudos recentes do Observatório da Violência associam 
áreas pobres como também áreas violentas. Por outro lado, áreas onde se carece de infraestrutura 
são também áreas que necessitam de maior investimento em saúde familiar. Tratar a habitação 
como uma questão de saúde pública pode ser um caminho para aumentar e otimizar investimentos 
na cidade.

Nas formas privadas, algumas alternativas de execução associam recursos de programas públicos, 
fundos de financiamento habitacional e até mesmo algumas soluções inovadoras para acesso ao 
crédito, como é o caso do que acontece com o Vivendas, Moradigna, Urbe-me e até mesmo na 
proposta de microcrédito orientado dos bancos comunitários e fundos rotativos.

A ATHIS pode receber subsídios do FNHIS
A ATHIS pode receber subsídios do FGTS
A ATHIS pode receber subsídios do FDS
A ATHIS pode receber recursos do OGU
A ATHIS também pode receber recursos de Fundos de Saúde, pois cuidar do 

meio ambiente ajuda a reduzir gastos em saúde
ATHIS pode ser feita com Fundo Rotativo Solidário de natureza autogestionária 

socializada entre mutuários e outros agentes
ATHIS pode ser feita com parceria popular público privado onde o movimento de 

moradia propõe um modelo de gestão da habitação em parceria com o poder público, 
sendo concedido a esta política um imóvel de uso público para operacionalizar por 99 
anos.

A seguir apresentam-se algumas formas de financiamento da ATHIS:

FORMAS DE VIABILIZAÇÃO E 
FINANCIAMENTO DA ATHIS6.4
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6.4.1 LINHAS PÚBLICAS

6.4.1.1 CARTÃO REFORMA

O Programa do Governo Federal foi instituído através de um programa gerenciado pelo Ministério 
das Cidades, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional. O Cartão reforma concentra seus 
investimentos para famílias de baixa renda que se enquadrem nos critérios de concessão de 
subsídios para acesso à reforma, ampliação ou conclusão da sua casa.

O programa também articula a demanda de famílias com o esforço de organização dos programas 
na estrutura municipal e cadastra lojistas interessados em participar como fornecedor. Segundo a 
Caixa Econômica Federal, o perfil das famílias para receber o Cartão Reforma é:

• Ter renda familiar bruta de até R$ 2.811,00;
• Possuir um único imóvel, em todo o território nacional e residir nele;
• Ser maior de 18 anos ou emancipado;
• Ser proprietário, possuidor ou detentor de imóvel residencial em área indicada pelo 

município e aprovada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional;
• Fornecer mão de obra, equipamentos e ferramentas para a execução dos serviços;
• Possuir celular habilitado para receber SMS.

Do lojista é solicitada a regularidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e relacionamento 
com a Caixa no CNAE (Código nacional de Atividades Econômicas); das Prefeituras e Estado 
caberá o cadastro das famílias e efetuar visita técnica aos imóveis sendo que ambos devem se 
cadastrar no Ministério do Desenvolvimento Regional.
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6.4.1.2 FNHIS

O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social é um fundo criado dentro do SNHIS- Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social, regido pela lei 11.124/2005 que, de acordo com as 
diretrizes do PLANHAB, financiaria os programas elencados pela política habitacional em nível 
de estados e municípios, desde que partícipes da adesão do sistema.  O FNHIS financiou obras 
de ATHIS no PAC- Programa de Aceleração do Crescimento, contribuindo para consolidação de 
vários projetos nos complexos de Favelas do Rio, sendo que práticas executadas em parceria com 
estado e prefeitura foram consideradas exitosas para o Programa. 

Outros fundos públicos como o FDS podem financiar a ATHIS. Sabe-se inclusive que os Fundos 
de Saúde, Segurança, Fundos de Defesa Civil, Meio Ambiente, Infraestrutura e Assistência Social 
podem contribuir para a ação de ATHIS, complementando recurso aplicado no projeto da reforma 
e na ação de regularização daquilo que foi produzido. Além disso, fundos semi públicos como o 
caso do FGTS tem condição de promover subsídios para habitação de interesse social, retornando 
ao fundo os mesmos dividendos gerados pelo financiamento à produção.

Tab 12: Proposta de Etapas para acesso ao 
subsídio (FNHIS). Fonte: PLANHAB, 2009, p.96
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6.4.1.3 FGTS

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi criado em 1966, para constituir-se como 
uma garantia para o trabalhador, no caso de desemprego, mas também como um fundo capaz de 
financiar pela poupança coletiva, habitação e infraestrutura com juros mais baixos que o mercado. 

A carta de crédito FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um fundo público privado, 
administrado pelo governo, através do conselho curador que tem como principal recurso o dinheiro 
retido mensalmente pelo trabalhador. Este recurso é utilizado no pagamento de indenizações 
trabalhistas, mas ao mesmo tempo, para remuneração do recurso, é usado para financiar a 
infraestrutura das nossas cidades e a produção habitacional. O FGTS tem algumas linhas de crédito 
como a Carta de Crédito Associativa e o financiamento à produção com prazo de financiamento de 
30 anos e juros reduzidos. Além disso, em relação a ATHIS, o FGTS possui uma linha desvinculada 
e anterior a ATHIS, mas que pode ser utilizada para comprar material de construção, chamada 
Construcard. Os juros são altos (2,5% ao mês) devendo ser utilizado com parcimônia.

Tab 13: Proposta Concessão de subsídio e crédito 
FGTS. Fonte: PLANHAB 2009, p.97 

_______________________________________
Tab. 14:Simulador de crédito para obra nova, 

recurso FGTS faixa 1,5. Trabalhado para conversa 
com grupos de Fundo Rotativo.  Fonte: Caixa 

Econômica Federal/ Autografics/Planos urbanos.
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Segundo proposta do PLANHAB, 2009, o uso do FGTS poderia ser feito para fins de melhoria ou 
produção habitacional através da Carta Subsídio. 

Permitir que recursos não-onerosos e onerosos, de duas fontes distintas (FNHIS e FGTS), 
alcancem os beneficiários finais em diferentes modalidades de atendimento com rapidez, eficácia 
e transparência. Por meio da Carta Subsídio, busca-se criar um instrumento ágil para implementar 
um programa de subsídios habitacionais às famílias de baixa renda. (PLANHAB, 2009, p.94)

• Modalidades de atendimento propostas pela carta de crédito FGTS com subsídios:

 - aquisição de imóveis novos
 - aquisição de imóveis usados
 - aquisição de lotes com cesta de materiais de construção e assistência técnica

• Construcard: Linha de crédito oriunda de recursos do FGTS onde a liberação do benefício se 
dá para reforma e ampliação da moradia com o teto de financiamento limitado a R$ 25.000 por 
família, com juros limitados pelo conselho curador do FGTS, sujeito a análise de crédito pessoal, 
o que limita muito a sua tomada por parte de famílias de baixa renda. A Caixa, agente operador do 
recurso tem um simulador do empréstimo, acessável no sitio do banco, na aba habitação, com 240 
meses para pagar. A vantagem do Construcard é que ele é aceito em estabelecimentos de material 
de construção. Deveria ser admissível para a contratação de ATHIS tendo por base seu fomento a 
partir do banco público.

6.4.2 MICROCRÉDITO ORIENTADO
No campo da viabilização da ATHIS de forma complementar à sua obrigatoriedade como política 
pública, este documento visa relatar como válidas, experiências desenvolvidas na ausência 
ou escassez de recursos públicos ou mesmo executadas com recursos subsidiados pelo 
Governo (FGTS) ou Construcard (Linha de crédito para reforma feita sem arquitetos urbanistas 
responsáveis). No caso das linhas privadas oriundas da poupança própria da família, entidades 
sem fins lucrativos como o Banco Palmas ou Banco BEM apostam no microcrédito orientado 
à habitação ou mesmo no financiamento de pequena monta ao mutuário, como é o caso do 
programa Vivenda. A cimenteira Lafarge Holcim andou estudando este mercado, tendo o Clube 
da Reforma da ABCP incorporado várias destas iniciativas. Neste caso, o microcrédito orientado 
para a reforma ou melhoria atua como ferramenta de indução desta ATHIS privada.
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6.4.2.1 MICROCRÉDITO ORIENTADO

O microcrédito orientado é parte de um Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 
- PNMPO/ LEI Nº 11.110, de 25 de abril de 2005, produto da Economia Solidária para o 
desenvolvimento de projetos de base comunitária. O microcrédito orientado para Habitação ainda 
é bastante incipiente nas linhas de crédito realizadas pelos bancos comunitários, mas a discussão 
sobre a ampliação desta ferramenta já tem sido pontuada como a solução para algumas situações 
de utilização de recursos privados para solução de ATHIS.

No Espírito Santo, existem 9 Bancos, Banco Sol, Banco Esperança (Cariacica), Banco Verde Vida, 
Banco Terra (Vila Velha), Banco Passarela, Banco Viver, Banco Abraço (Serra), Banco Puã e Banco 
Bem. A Assistência Técnica tem a equipe BEM MORAR e a decisão sobre o uso do recurso do 
Banco Comunitário foi feita pelo Fórum Comunitário, onde quem decide o crédito são os próprios 
moradores da comunidade.

Outra experiência observada em termos de finanças solidárias, ou seja, aquelas que visam o 
desenvolvimento coletivo das comunidades envolvidas, voltada para o microcrédito orientado para 
a produção habitacional, é o Banco BEM de Vitória. Este banco teve origem dentro do Ateliê 
de Ideias - organização da sociedade civil localizada em uma das áreas pobres e favelizadas 
de Vitória/ES. Esta OSC – Organização da Sociedade Civil - através de um dos lócus de sua 
atuação nas Finanças Solidárias, trabalha a ideia do microcrédito orientado como uma ação de 
estruturação de vários de seus projetos que hoje tem a seguinte estrutura:

Fig.180: Estrutura de funcionamento 
dos projetos da ONG - 
Fonte: Ateliê de Ideias, 2015. 
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Atualmente o Banco BEM é um banco ligado à Rede Nacional de Bancos Comunitários, onde 
o objetivo central é permitir a unificação das moedas comunitárias, em prol de uma organização 
nacional da rede, fortalecendo os vínculos de atividades que desenvolvam e fortaleçam as ações 
voltadas para a ampliação da oferta de crédito para moradia.

Segundo informações das Assessorias que trabalham com ATHIS voltada para o Microcrédito 
orientado: 

“Um Fundo Solidário é uma experiência compartilhada de auto- sustentação. 
É um instrumento de crédito solidário. É uma prática de mutirão, de ajuda 
mútua entre um grupo de pessoas que se organizam em torno de um 
objetivo comum. É um fundo porque reúne recursos (financeiros, mão 
de obra, sementes, animais, terra, serviços etc.). É rotativo porque os 
recursos giram, circulam entre todos os participantes. E é solidário porque 
você recebe o benefício, mas também pensa no outro, divide com o outro. 
Aqui, o beneficiário é também gestor do Fundo.” FONTE:Autografics/
Planos Urbanos

Fig.181: Evento de elaboração das diretrizes do 
Microcrédito Orientado para a habitação realizado 

em BH. Fonte: Planos Urbanos/ MMH
______________________________________

Fig.182:Evento de proposição da criação do fundo 
solidário de desenvolvimento. Fonte: Planos Urbanos 
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A Fundo Solidário é uma experiência em construção desde 2015, proposto para ser embrião 
do Banco de Habitação e fomento ao objetivo fim dos movimentos sociais. Não é uma entidade 
jurídica e não tem personalidade jurídica própria (CNPJ), funcionando sem intermediação de um 
banco ou instituição financeira. Ou seja, é gerenciado pelos próprios sócios mutuários, em muitos 
casos com a ajuda de uma entidade de apoio, sem fins lucrativos.

O Fundo Rotativo funciona com a ATHIS para além da viabilidade de uso de recursos do FGTS na 
obra, pois, segundo discussão com os movimentos, a proposta cria oportunidade de autonomia 
para o início do projeto de produção de moradia. Além disso, une pessoas e gera empregos pela 
tecnologia projetual e metodológica adotada na execução da incorporação popular, possibilitando 
o financiamento e o fomento ao crédito necessários antes da operação de financiamento à 
produção, fora o subsídio FGTS.

Com adoção de medidas facilitadoras do crédito ao mutuário, na constituição de Fundos solidários 
de microcrédito para criação de reserva coletiva, a alternativa coletiva de financiamento à produção 
e ao mutuário é usada para resolver entraves ao crédito bancário e possibilitar a poupança inicial 
que auxilia a resolução de alguns problemas do Núcleo de Moradia organizado, muitas vezes 
inexistente. Esta iniciativa serve à ampliação da unidade existente e ao financiamento do projeto, 
extrapolando seu uso.

OS FUNDOS E O MICROCRÉDITO FORTALECEM A AUTONOMIA COMUNITÁRIA E 
PODEM SER IMPORTANTE FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MOVIMENTOS AUTOGESTIONÁRIOS

Fig. 183: Microcrédito 
orientado beneficiando 

famílias de baixa renda em 
outras áreas do consumo. No 

Banco Bem, o microcrédito 
também pode ser ofertado 
para a reforma da moradia. 

Fonte: ABCP (2015)
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Segundo o Banco do Povo (2015), o perfil do demandante do microcrédito para várias 
ações de consumo e produção era:
R$ 90 milhões em operações
50 mil operações
4.500 clientes ativos
R$ 7.5 milhões em carteira ativa
Ticket médio R$1.900
69% mulheres

Segundo dados da ABCP (2015), coletados pelo Instituto Data Popular, dos 61 milhões de 
domicílios brasileiros, 20% passaram por reforma. Ao ano, o brasileiro realizava, até 2015, 12 
milhões de reformas com gasto médio de R$ 5.683,00 (cinco mil e seiscentos e oitenta e três 
reais), totalizando 68 bilhões de recursos investidos neste mercado.  (ABCP, 2015).

No que tange a oferta do microcrédito orientado para reforma, ampliação de moradia, o Banco do 
Nordeste, através do Programa CREDI Amigo, em parceria com uma entidade da sociedade civil, 
realizou 599 mil operações com volume de 440 milhões de reais voltados para o Microcrédito 
para uso habitacional.  Potencializar o uso deste recurso para auxiliar na reforma das unidades 
habitacionais em outro país acaba por ser o desafio.32

Fig.184: Atendimento 
proposto pela Holcim/
Lafarge envolvendo as 
redes e pontos de venda 
até o cliente. Fonte: 
Lafarge, 2015 

32 Banco do Nordeste. BNB, 2019. Disponível 
em: <https://www.bnb.gov.br/crediamigo/sobre>. 
Acesso em: out/2019
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6.4.2.2 O FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO

Criação de Fundo Colaborativo para construção de casas, de acordo com o modelo de projeto e 
assessoramento às ações de produção e melhoria habitacional.  O Fundo mobiliza os adesistas, 
que assinam um termo de compromisso e depositam recursos mensalmente ou mobiliza doadores 
através de portal na internet, onde é possível doar e acompanhar a execução do projeto proposto 
dentro do sistema de adesão do fundo.

O fundo pode ser criado de forma temporária ou permanente e opera com regras definida por 
regimento, sendo importante que haja um comitê gestor gerindo seus recursos e que todas as 
transações financeiras se dêem com aval solidário e com transparência no trato do trabalho.

6.4.2.3 PLATAFORMAS DE DOAÇÕES

Desde instalações de plataformas digitais de contribuição coletiva, (crowndfundings) constituição 
de Fundos Rotativos Solidários e Cooperativas Habitacionais são exemplos de iniciativas que 
podem servir a viabilizar os projetos comunitários de ATHIS, onde o recurso público pode 
ser somado. Mas caso desapareça, este pode acontecer com a iniciativa do próprio morador 
organizado ou por iniciativa individual.

A ATHIS pode receber subsídios do FNHIS
A ATHIS pode receber subsídios do FGTS
A ATHIS pode receber subsídios do FDS

Ver a iniciativa das Arquitetas da Periferia https://abraceobrasil.org/pt-br/projetos/
arquiteturanaperiferia/. 

As plataformas de crowndfunding viabilizam vários esforços de financiamento privado 
de iniciativas de assistência técnica, tais como o financiamento de pequenas iniciativas.
Uma plataforma colaborativa inovadora são as plataformas de Fundrising. No presente 
momento, a plataforma coletiva Urbe-me®, criada por arquitetos e administradores 
gaúchos, tem se mostrado um sucesso para financiamento de empreendimentos 
habitacionais, cujo investimento inicial possa ser ofertado a pequenos investidores 
privados que podem investir em viabilizar seu sonho de morar ou realizar investimento 
para viabilizar a moradia dos outros.
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6.4.2.4 O FINANCIAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS

O financiamento com recursos próprios e com pequenas prestações é a modalidade alcançada 
pela Terranova, uma empresa privada lotada em Curitiba-PR, na execução de seus projetos 
habitacionais. O morador com sua poupança financia a regularização do seu imóvel e paga pela 
terra. Esta linha aposta na poupança própria do morador, trabalha com sua capacidade de recursos 
e gerencia o empreendimento do início ao fim, propondo um fundo de captação para este fim.

6.4.2.5 INCORPORAÇÃO SOCIAL: A SOCIALIZAÇÃO DE 
MAIS VALIAS

Conforme estudos feitos com o microcrédito nos bancos comunitários, este tipo de crédito pode 
promover medidas facilitadoras da preparação para o consumo. Para a incorporação social, além 
de prover este consumo, a constituição de Fundos solidários de micro-crédito pode contribuir para 
criação de uma reserva coletiva, podendo ser usado para resolver entraves ao crédito bancário 
e possibilitar a poupança inicial que prepara o mutuário para acesso ao crédito associativo tal 
como o FGTS. Esta poupança, discutida pelos grupos organizados, é planejada para ser usada no 
pagamento de assessoria, serviços ligados ao desenvolvimento de estudos iniciais e na quitação 
de débitos familiares, através de aval solidário, que impedem o acesso ao crédito para aquisição 
da moradia.

Na ATHIS, o recurso pode ser utilizado para o pagamento da melhoria habitacional e pode 
viabilizar, desta forma, as pequenas reformas. Na provisão habitacional, os recursos do fundo 
viabilizam serviços preliminares de acesso ao crédito ou viabilização dos serviços iniciais de uma 
incorporação. Aprovada, a diferença entre o que vale o bem e o que se oferta no mercado pode 
ser redistribuída entre os partícipes do projeto.
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6.4.2.6 OS BANCOS COMUNITÁRIOS

“... a paz duradoura não pode ser atingida a menos que grandes grupos da 
população encontrem formas de sair da pobreza.” (Fonte: YUNUS, 2003)

Bancos comunitários são uma realidade brasileira e têm por objetivo o desenvolvimento de 
políticas de redução de pobreza, redução de desigualdades e redução das mazelas ocasionadas 
pela miséria, amparando-se no forte compromisso comunitário. Porém, a experiência de utilizá-
los na economia solidária para suprir a necessidade de financiamento profissional é, ainda, muito 
escassa. Salvo alguns esforços da Visão Mundial em Recife, dos projetos desenvolvidos pela 
Soluções Urbanas, banco Bem, mais recentemente das Arquitetas de Periferia e do trabalho da 
Rede microcrédito MG, em Belo Horizonte, conta-se nos dedos a perspectiva de um contingente 
tão grande de movimentos organizados fazendo uso deste importante mecanismo de crédito 
habitacional de pequena monta.

Experiências com bancos comunitários e que produzem linhas de microcrédito orientado surgiram 
na década de 70 em Bangladesh, através do Grameen Bank, pela concepção do Professor de 
Economia Muhammad Yunnus, visando erradicar a pobreza no mundo e se tornando um exemplo 
de erradicação da miséria e da pobreza.

O sistema de crédito dado aos mais pobres tem como viés o financiamento de ações para 
produção e consumo de bens de primeira necessidade tendo poucas atividades diversificadas 
para as ações que visavam o suporte às demandas da moradia. A ATHIS pode mudar se este 
cenário modificar também. 

Além disso, o sistema autogerido por comunidades pobres, sempre possuiu baixas taxas de 
inadimplência, de fazer inveja aos mais bem administrados bancos comerciais do mundo, apenas 
1,15%, o que significa que o Grameen Bank recebe de volta 98,85% dos empréstimos que 
concede, se tornando perfeitamente solvável do ponto de vista das operações de crédito.

A operação do Grameen impressionou pela inovação e conseguiu adeptos em vários países da 
América Latina. No Brasil, uma experiência que se destaca é a do Banco Palmas. A ação foi 
popularizada pelo Banco Palmas, de Fortaleza, e da Rede de Bancos Comunitários organizada 
por ele.  Sua atuação foi possível graças à vários arranjos executados a partir de 1994, donde 
foi importante a entrada do BNDES em 1996 que passou a investir no “fortalecimento das 
organizações existentes através do Programa de Crédito Produtivo Popular e em 1998, o Banco 
do Nordeste passou a atuar diretamente com 50m agências especializadas no Programa Credi 
Amigo” (VISÃO MUNDIAL, 2002, P. 41).

No caso dos arranjos voltados para o microcrédito orientado, a experiência do Banco do Nordeste 
é referência em experiências desenvolvidas para ATHIS.



“a ONG Visão Mundial em Recife (PE), criou um fundo rotativo de 
microcrédito gerido com ajuda da população beneficiada. Bernini 
destacou que a iniciativa da ONG teve o diferencial de vincular ao 
programa de microcrédito a gestão local e administração do recurso do 
fundo rotativo: ‘A assessoria técnica é também paralela, alimentando ou 
alavancando o trabalho do microcrédito e do fundo rotativo’”. (Arruda, 
2006, p. 47)

O caso do Banco Palmas é emblemático pois testou, na prática, a teoria do desenvolvimento local 
comunitário e independente, fomentado pelas finanças solidárias. Aliás, experiências neste modelo 
de finanças solidárias tiveram um salto qualitativo após o ano de 2003, com o Governo Lula.

Conceitualmente, entende-se como Economia Solidária “o conjunto das atividades de produção, 
prestação de serviços, distribuição, comercialização, consumo e crédito para geração de trabalho 
e renda, baseado no trabalho coletivo, na cooperação, na solidariedade, na autogestão, na 
sustentação econômica, na sustentabilidade ambiental e nas diversas formas de compartilhamento, 
buscando o benefício social e o cuidado com o meio ambiente.” 

Ou seja, uma ação concentrada no fazer e no saber comunitário que articulado com a ATHIS, 
pode fomentar ações no campo da produção e gestão de projetos habitacionais que envolvam a 
reforma, a ampliação ou a produção habitacional. 

Algumas conclusões:
O objeto da ATHIS é que a sua execução pode ser alcançado de forma privada;
Alguns coletivos e assessorias têm apostado nas finanças solidárias para 

desenvolver o microcrédito orientado;
A Assistência Técnica pode ser ofertada de forma privada como demonstrado 

no PEI-ATHIS do CAU-SC;
ATHIS para comunidades e entidades em ações coletivas ou individuais podem 

ser potencializadas com microcrédito;
O arquiteto urbanista deve atuar como iniciador e gerador de demandas;
O arquiteto urbanista é o melhor empreendedor, pois domina as etapas de obra.
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EXPERIÊNCIAS EM PRODUÇÃO 
E FINANCIAMENTO DA 
HABITAÇÃO E ATHIS

6.5
Um dos principais desafios da ATHIS é o seu financiamento. Como assegurar a ATHIS para os mais 
pobres ao mesmo tempo que se equaciona o acesso ao crédito e até mesmo o financiamento da 
ação? As próximas experiências vêm trazer algumas soluções para o financiamento de ATHIS que, 
por sua vez, podem auxiliar os interessados em trabalhar com este tema na busca por alternativas 
para financiamento de ações coletivas ou isoladas.

6.5.1 ATELIÊ DE IDEIAS – MICROCRÉDITO 
ORIENTADO E DESENVOLVIMENTO URBANO 
- VITÓRIA - TERRITÓRIO DO BEM

Executando suas atividades em um território mais vulnerável de Vitória, o Ateliê de Ideias tem 
como sua estratégia de apoio à comunidade, o desenvolvimento de um banco de microcrédito 
com moeda própria voltada inclusive para a habitação. O microcrédito é uma experiência nascida 
em Bangladesh, fruto do trabalho do professor Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da 
Paz em 2006. Yunus é o pai do microcrédito e de negócios sociais voltados para pobres, sem 
as garantias e exigências tradicionais dos bancos comerciais, dede 1976. No Brasil, a replicação 
desta experiência faz do Banco Palmas uma experiência exitosa, realizada em Fortaleza/CE, na 
comunidade pobre da periferia denominada Palmeiras, desde 1998.  Atualmente o Banco Palmas 
compõe com o Banco Bem e outros 100 bancos de acordo com a informação da rede.

Fig.185-186: Ações do 
Ateliê de Ideias dentro 
da comunidade atendida 
pelas ações da entidade. 
Fonte: Ateliê de Ideias.
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O Ateliê de Ideias realiza o Programa Bem Morar para crédito orientado para habitação. Segundo 
o Ateliê de Ideias, o “Programa Bem Morar” visa agregar valor à linha de crédito habitacional 
oferecida pelo Banco Bem.  É um pacote integrado de serviços e tecnologias para promover o 
acesso de famílias e comunidades de baixa renda a moradias dignas, seguras e confortáveis: alia 
crédito habitacional, assistência técnica e produção e difusão de métodos, soluções e materiais 
de construção sustentável. ” (Ateliê de Idéias, 2015)

Ações na Assistência Técnica: o Banco BEM desenvolve o programa BEM MORAR
1. Assistência Técnica e Bancos Comunitários (Lei 11888) + EDP Escelsa
2. Projetos Paralelos
2.1 Minha Casa Minha Vida Entidades
2.2 Fundo Colaborativo
3. Fábrica de Tijolos de Solo-cimento
4. MCMV: Minha Casa Minha Vida Entidades
Adoção do Fundo Colaborativo

Resultados do Banco BEM
Em dez anos, 230 famílias (com cerca de 1150 pessoas atendidas) obtiveram crédito e 
conseguiram reformar ou construir suas casas no Território do Bem.
Um total de R$ 745.797,80 em empréstimos para reduzir as condições de risco e de 
vulnerabilidade dessas famílias.  80% dos tomadores de crédito são mulheres.
184 famílias receberam assistência técnica para elaboração de projeto arquitetônico e 
orçamento e no acompanhamento semanal das obras com Qualificação Mão de Obra 
Construção Civil

Fig.187-188-189:  Programas 
desenvolvidos pelo Ateliê de Ideias. 

Assistência Técnica em prol de melhorias 
habitacionais com capacitação e 

participação comunitária. Fonte:Ateliê de 
Idéias, 2015.
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6.5.2 PROGRAMA VIVENDA – (2013, SÃO 
PAULO/SP)
O Programa Vivenda foi criado em 2013 para oferecer uma solução em escala para as 
condições habitacionais que tanto impactam a saúde da população, principalmente de baixa 
renda, promovendo a ATHIS a partir do fornecimento de kits de construção de baixo custo para 
atendimento às demandas de reformas.

Os quatro kits de reforma visam solucionar as principais patologias habitacionais que mais 
impactam a qualidade de vida dos moradores:  banheiro, anti unidade, ventilação.

Com cerca de 1000 reformas executadas, 3800 pessoas atendidas, o Programa Vivenda, 
coordenado por Fernando Assad, administrador de formação, é um exemplo de operacionalização 
de reformas que alteram o modo de morar por resolver os problemas cotidianos da moradia.

Nosso compromisso é fazer com que as pessoas possam morar bem e 
viver melhor. Sendo assim, desenvolvemos uma solução completa em 
reformas habitacionais que, de forma rápida e não burocrática, possibilita 
que o cliente possa, em até 15 dias, ter seu projeto elaborado e sua 
reforma pronta. (VIVENDA, 2019) 

Além destes exemplos, acrescenta-se a experiência do Moradigna  que trabalha na perspectiva 
de atendimento tal qual o Programa Vivendas, explorando um nicho de mercado que carece da 
atenção da Arquitetura e Urbanismo, que é a reforma, melhoria e ampliação da moradia.

Fig. 190-191: O antes e o depois do 
programa Vivenda. Fonte: Disponível 
em https://programavivenda.com.br/)
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6.5.3 - AS INCORPORAÇÕES POPULARES E 
APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA DE PROJETO 
EM ATHIS
As incorporações populares planejadas para ampliar o atendimento de ATHIS, em urbanização 
dirigida ou incorporações populares, é outra proposta. Deste modo, se apresentam como 
modelo de atendimento à demanda da ATHIS coletiva. A ATHIS, neste caso, é ferramenta de 
viabilidade econômica para o movimento social, pensada como arranjo modulado e combinado 
de projeto da unidade, associado a alta tecnologia de construção e grande oferta de alternativa 
de tipologias, dentro da escala urbana também racionalizada. Neste caso, pode-se pensar no 
canteiro da incorporação como um local de capacitação de mão de obra para o emprego de 
técnicas construtivas de alta performance.

A proposta da assessoria absorve um operariado não especializado,que se engaja em processos de 
auto-gestão onde a experiência não é exigida, mas que a assessoria entende, deve ser fomentada 
pela formação continuada no canteiro tecnologicamente sustentável. O projeto possibilita oferecer 
emprego a mutuários, após treinamento dos não empregados, capacitando-os ainda, e que 
possam também adquirir renda para pleitear moradias e ao mesmo tempo, se capacitar e operar 
como partes do projeto de autogestão. Combinando ATHIS, projeto e tecnologia, com organização 
comunitária gerida pelos Núcleos de moradia, conseguem-se construir unidades isoladas, mas 
também em altura com múltiplos arranjos, entre eles unidades sobrepostas como se também 
fossem isoladas.

Os empreendimentos propostos são planejados de forma modulada (respeitando um conceito 
metodológico da escala e replicabilidade do desenho com combinações múltiplas, observando 
a solicitação da demanda) sendo este sustentável, completando sua infraestrutura e do entorno, 
devido, principalmente, a combinação econômica entre a partição e antecipação das mais 
valias imobiliárias oriundas do arranjo entre urbanismo, arquitetura e atendimento ao morador: 
socializada a viabilidade do empreendimento proprietários, incorporadores, vizinhança, Prefeitura, 
construtores e futuros moradores que distribuem no tempo, os bônus da urbanização planejada 
por e para eles, conseguem produzir cidades. As unidades habitacionais, de tamanhos diversos, 
implantadas em quotas de terreno diversas são projetadas para absorver demandas variadas em 
densidade, misturadas em termos sociais e econômicos bem como de usos e tipologias tais como 
comércio e serviços e que serão produzidas com tecnologia de construção adequada ao projeto 
e à escala do empreendimento.

Nos arranjos arquitetônicos, podem haver casas, edifícios de prédios de 2 pavimentos a 12 
pavimentos, “jogando” entre densidade e diversidade de ambiências, demandas e arranjos 
diferenciados, sendo pequena a diversidade do gradiente de rendas familiares, mas amplo o espectro 
de moradores atendidos. Não depende financeiramente de investidores, nem de construtores 
oligopolizados. Construtores serão “operadores” da construção, gerenciados por escritórios que 
detém as etapas do processo de incorporação, projeto e reorganização da demanda e crédito. São 
prestadores de serviços para a sociedade de propósito específico da operação de incorporação 
de baixo custo pois o lucro imobiliário é reinvestido no bairro. A demanda por moradia, junto com 
a assessoria escolhe a prestadora de serviço que lhe convier pois detém as etapas do processo 
(projeto e demanda) que são importantes para dar viabilidade no processo. E isso é ATHIS!  
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Fig. 192: Aldeia dos 
Laranjais em Nova Iguaçu 
como projeto proposto 
para entidades, FGTS, 1,5 
com terra equacionada 
através da oferta a grupos 
organizados de interesse 
na incorporação. Fonte: 
DemetreAnastassakis/
Planos Urbanos.

Fig. 194-195: Alfaverde 
(2018)- 3000 unidades 
-  Detalhe da incorporação 
popular em Nova Iguaçu 
feita como urbanização 
dirigida e usando o atributo 
da quadra módulo com 
comércio, habitação e 
institucional para estruturar 
o território e possibilitar 
autofinanciamento de 
infraestrutura urbana.  
Primeira parte da demanda 
ofertada ao MAB/Nova 
Iguaçu e atendimento de 
demanda sindical para 
funcionários públicos. 
Captação de terreno 
feito pelos Arquitetos. 
Fonte: Autografics/Planos 
Urbanos

Fig. 193 Aldeia dos 
Laranjais em Nova 
Iguaçu com estudo de 
prestações para acesso 
ao crédito  às menores 
faixas do FGTS. Fonte: 
DemetreAnastassakis.
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Trata-se de uma variação importante de seu princípio conceitual pois a variação produzida é 
para produção de obras novas, não redução de passivos. Entretanto, a proposta de produção 
de novas moradias foge dos manuais habituais de atendimento e propõe a autogestão inclusive 
da captação de recurso.

Fig. 195 – Conjunto Habitacional Valverde, 2013, 900 
unidades. Incorporação: Autografics. Construção: 
Melo Azevedo. Exemplo do Arquiteto iniciador que 
capta a terra, concebe e aprova o negócio e se 
associa a uma construtora para construção. Foto: 
Ricardo Copolla, Mello Azevedo.
_________________________________________
Fig. 196: Nova Lima (2013) - Detalhe de projeto 
de incorporação iniciado pela Autografics /Planos 
Urbanos onde prevalece a junção de arranjos 
tipológicos de edifícios em fita, ajustados em 
curvas de nível para 350 unidades Croquis de 
DemetreAnastassakis.
____________________________________
Fig. 197- Nova Lima 350 unidades (2013) - Volumetria 
inicial com desenvolvimento da proposta volumétrica do 
croqui acima. Contextualização do projeto à paisagem e 
ao terreno.  Fonte: Autografics e Planos Urbanos.
_________________________________________
Fig. 198:  Conjunto Habitacional projetado para 
uma incorporação popular em Ribeirão das Neves. 
Parceria: Autografics/Planos Urbanos. (2016) com 
o MNLM. A proposta abrange a produção de 1290 
unidades habitacionais de tamanhos e tipos variados 
amparadas no Fundo Rotativo Solidário coordenada 
com microcrédito orientado à produção habitacional. 
Fonte: Autografics/Planos Urbanos.
___________________________________________
Fig. 199: Reunião com a demanda da Pastoral dos 
sem Casa da RMBH. Coordenação Padre Piggi.  
Desta reunião, nasce a parceria com a assessoria 
Técnica para produção de demanda dos 86 núcleos 
de moradia do MNLM. Foram projetadas 458 unidades 
enquadradas no MCMV entidade na seleção de 2016, 
infelizmente sem prosseguimento até o presente 
momento. Mobilização para ATHIS para atendimento 
às demandas do FDS. Fonte: Cláudia Pires
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7APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS

O último módulo do Curso propõe uma revisão dos temas tratados, em formato de apresentação 
dos projetos desenvolvidos. A parte mais importante da experiência de execução de um curso de 
ATHIS na prática é o exercício da práxis. Práxis está entendida como o momento do curso onde 
se aplica alguns conceitos derivado das referências trabalhadas, dos exemplos e da experiência 
dos professores. No Curso de Chapecó e Florianópolis, os alunos de ambos tiveram condição de 
efetuar uma visita a campo, levantar dados, interagir com os moradores, voltar para a sala de aula 
e propor soluções para os problemas que se apresentaram.

O desafio de fazer o levantamento de campo e, posterior, proposição de alternativas, se consolidou 
no pequeno espaço de tempo entre o conhecimento do problema e a formulação de uma proposta 
para seu atendimento. Os instrutores reafirmaram para os alunos envolvidos que a dinâmica de 
atendimento para ações de ATHIS requer uma resposta do Arquiteto Urbanista mais imediata 
do que a resposta que as metodologias das Escolas de Arquitetura ensinam. Há urgência na 
demanda. E muitas vezes esta é atendida com muita rapidez pelo pedreiro e até mesmo pela 
inventividade do morador.

Durante o ateliê de projeto os alunos resolveram em grupo uma dezena de projetos e se depararam 
com irregularidade fundiária, risco ambiental e construtivo, inadequação habitacional, ou seja, 
partes indissociáveis do déficit e do cotidiano das nossas cidades. Os alunos ainda foram 
instruídos a responder ao desafio de propor, em pequeno espaço de tempo, com pequenos 
ou escassos recursos e para situações atípicas, soluções alternativas para as problemáticas e 
demnadas observadas. Esta parte do curso serviu para exemplificar muito do que discorremos 
neste documento.

MÓDULO
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
O Plano Estratégico de Implementação da ATHIS do CAU/SC busca direcionar as ações do 
próprio Conselho para fomentar uma cultura de ATHIS no estado. Concernente às especificações 
do PEI, o CAU/SC se propõe a promover um projeto que vá além da discussão e do debate 
acerca da temática, pretende-se democratizar o ofício de arquiteto e urbanista, disseminando a 
prática profissional para as comunidades demandantes, acadêmicos e profissionais formados, em 
busca de cidades menos desiguais, mais sustentáveis e humanas.

Segundo as metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU, fatores como posse segura da 
moradia, acesso à urbanização, escola, à saúde e segurança, além do combate à fome, são 
premissas fundamentais para o acesso a cidades mais aprazíveis e a uma melhor igualdade de 
acesso à moradia. Acesso igualitário à moradia, aliás, foi prerrogativa do Fórum de Quito, com a 
conclusão da agenda 2030. Nesse sentido, o CAUSC avança um pouco mais ao apresentar a 
Arquitetura como condicionante de mudanças no acesso igualitário à cidade.

 A realidade que pretendemos atuar é esta: 
- 60% da população brasileira pertence às classes mais pobres da população, vivem em 

favelas ou em assentamentos urbanos desprovidos das condições adequadas de urbanização e 
de habitação.

- 97 % das populações de baixa renda sempre optaram pela autoconstrução para resolver 
o problema da carência por casa própria ou por uma política oficial de habitação oriunda do 
Estado. Ao fazer, muito do que se cria de espaço é réplica de espaços habitacionais carentes de 
qualidade espacial, feito sem a noção do saber do arquiteto que garantem qualidade ambiental e 
conforto, sem beleza: são espaços da emergência.

- com a massificação da construção civil, no início do século, seus artífices foram cada vez 
mais se distanciando das escolas de formação e partindo para o empirismo. Desta forma, pedreiros, 
marceneiros e seus auxiliares utilizam do “saber fazer” oriundo, por sua vez, da observação e da 
transmissão oral do conhecimento da construção civil - utilizada na construção de grande parte 
de nossas periferias urbanas.

Os desafios mais prementes na difusão da ATHIS se dão nos assuntos decorridos neste documento 
que não esgota todas as possibilidades. Porém, apresenta um cabedal de oportunidades que 
podem vir a aguçar a curiosidade do profissional e da sociedade sobre o assunto, auxiliando uma 
disseminação maior da ATHIS como prática profissional.
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Por fim, espera-se que o curso de Capacitação seja mais um ferramenta efetiva, proporcionada 
pelo CAU/SC através das ações previstas no PEI-ATHIS, para a consolidação de uma cultura de 
ATHIS em Santa Catarina, onde os acadêmicos discutam em suas salas de aulas as demandas 
habitacionais e formas de produção e reformas de moradias; onde os profissionais da arquitetura, 
urbanismo e engenharia reconheçam sua função social e atuem em busca de cidade mais 
igualitárias; e que as comunidades demandantes reconheçam a habitação como um direito e 
busquem sua implantação como política de estado. ATHIS é um direito e muitas possibilidades!

Todo o conteúdo em ATHIS do CAU/SC pode ser acessado no site do Conselho, na aba de 
projetos: http://www.causc.gov.br/projetos/athis/. Além dos documentos referentes à capacitação 
e ao PEI ATHIS, estão elencadas as apresentações realizadas pelos palestrantes no V Seminário 
Nacional de ATHIS, promovido pelo CAU/SC em conjunto com o CAU/BR em novembro de 
2018, na cidade de Florianópolis, bem como as apresentações dos palestrantes que participaram 
da Caravana ATHIS realizada pelo interior de Santa Catarina entre 2018 e 2019.
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