PRODUTO II: DIAGNÓSTICO

2 | P l a n o d e I m p l e m e n t a ç ã o – PEI |ATHIS
AH! Arquitetura Humana
Equipe:
Arquiteta e Urbanista Karla Moroso
Arquiteta e Urbanista Paola Maia
Arquiteta e Urbanista Taiane Beduschi
Arquiteto e Urbanista Franthesco Spautz
Advogado Cristiano Muller

PRODUTO II: DIAGNÓSTICO
www.ah.arq.br

3 | P l a n o d e I m p l e m e n t a ç ã o – PEI |ATHIS

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina
Luiz Alberto de Souza | Presidente
Giovani Bonetti | Vice-Presidente
Comissão Temporária de Assistência Técnica CTEC|CAU:
Titulares:
Arq. Urb. Flávio Menna Barreto Trevisan | Coordenador
Arq. Urb. Cibele Assmann Lorenzi | Coordenadora Adjunta
Arq. Urb. Christian Krambeck
Arq. Urb. Flávio Alípio
Arq. Urb. Thiago Borges Mendes
Suplentes:
Arq. Urb. Marina Ortiz
Arq. Urb. Silva Ribeiro Lenzi
Arq. Urb. Rosana Silvera
Arq. Urb. Maykon Luiz da Silva
Arq. Urb. Mateus Szomorovszky
Arq. Urb. Fernanda Menezes |Assessor Técnico
Melina Marcondes | Assistente
Nayana Oliveira | Secretária

Arq. Urb. Karla Moroso
Arq. Urb. Franthesco Spautz
Arq. Urb. Paola Maia
Arq. Urb. Taiane Beduschi
Advogado Cristiano Muller

Dezembro | 2017

www.ah.arq.br

4 | P l a n o d e I m p l e m e n t a ç ã o – PEI |ATHIS

SUMÁRIO
I.

ATHIS UMA HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO ..................................................................................... 8
1.1

II.

O caminho da materialidade normativa ................................................................... 11

AS EXPERIÊNCIAS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL .......... 14
2.1

Parâmetros Conceituais da atuação profissional a partir das práticas ...................... 19

2.2

Abrangência das Ações ........................................................................................... 23

2.3

Atores , Agentes e formas de atendimento ....................................................... 26

2.4

Financiamentos ...................................................................................................... 31

2.5

A relação do arquiteto urbanista com ATHIS ........................................................... 36

2.6

Fiscalização: O posicionamento e regulamentação do CAU em relação à ATHIS ...... 41

2.7

Regulação: Levantamento e análise da legislação referente ao tema de ATHIS ....... 44

III.

A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ............. 49

IV.

AS OFICINAS REGIONAIS:......................................................................................................... 56

V.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIAGNÓSTICO...................................................................................... 79
5.1
Apontamentos para o Plano Estratégico a partir do diagnóstico e das Oficinas
Regionais ........................................................................................................................... 80

VI.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ................................................................................................... 84

VII.

ANEXOS ...................................................................................................................................... 85

www.ah.arq.br

5 | P l a n o d e I m p l e m e n t a ç ã o – PEI |ATHIS
APRESENTAÇÃO
O Plano Estratégico para Implementação da Assistência Técnica em Habitação de
Interesse Social – PEI-ATHIS é uma ação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de
Santa Catarina – CAU|SC , através da sua Comissão Temporária de Assistência Técnica – CTEC,
instituída em 2016. Neste mesmo ano, o CAU/BR deliberou pela destinação de 2% do seu
orçamento anual para o apoio de ações voltadas para a promoção da assistência técnica
pública e gratuíta para as famílias de baixa renda.
A ATHIS é uma história em construção. Iniciada ainda na década de 1960, avançou em
termos de política pública em 2008, quando foi editada a Lei Federal 11.888. Desde então,
muitas ações de assistência técnica direcionadas para as famílias de baixa renda, foram
realizadas sem que, necessariamente, estivessem em diálogo com uma “institucionalidade”,
mesmo quando realizadas de acordo com os propósitos da Lei. Ou seja, identificam-se práticas
de assistência técnica pública e gratuíta para as famílias de baixa renda, promovidas por vários
atores, organizados em distintos arranjos ( ou agrupamentos), que envolvem o setor público, a
iniciativa privada, o terceiro setor e as comunidades organizadas, mas que não se articulam de
forma estratégica e programática a partir do poder público, que é o responsável por garantir
direitos sociais a partir da realização de políticas públicas.
As entidades que representam os arquitetos e que são ligadas ao CAU|BR, como o
Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB e a Federação Nacional dos Arquitetos – FNA,
abraçaram a ATHIS como pauta estratégica e, neste sentido, também promoveram inúmeras
ações como pesquisas, publicações, banco de experiências e incidências políticas, com o
objetivo de fomentar a ATHIS como uma política pública capaz de promover a moradia e a
arquitetura com um direito humano necessário para enfrentar o quadro das desigualdades
territoriais e construir cidades mais justas.
Na perspectiva de avançar nesta trajetória, o CAU|SC lançou em 2017 o Edital nº 02
com o objetivo de contratar uma consultoria para a elaboração de um Plano Estratégico de
Implementação da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – PEI-ATHIS nos
moldes da Lei 11.888/2008. Como resultado desta licitação, a empresa contratada iniciou o
PEI-ATHIS em outubro de 2017.
O processo de elaboração do PEI-ATHIS prevê três fases: (i) Plano de Trabalho; (ii)
Diagnósitico e; (iii) Plano de Implementação. Esta última etapa é complementada por uma
orientação normativa e uma cartilha para apoiar a implementação do PEI-ATHIS no Estado de
Santa Catarina. O Plano de Trabalho – primeira etapa – foi entregue ao CAU|SC em novembro
de 2017. Este documento apresenta o Diagnóstico, base para a construção das estratégias a
serem desenvolvidas pelo CAU|SC para a promoção da ATHIS no Estado.
Segundo o Termo de Referência o Diagnóstico sobre ATHIS deve contemplar os
seguintes itens: 1


1

Os principais parâmetros conceituais da atuação dos profissionais relacionadas
às práticas de ATHIS;

Termo de Referência, página 05.
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Abrangência da atuação dos profissionais relacionados às práticas de ATHIS;
Principais demandas relativas à ATHIS existentes no Estado de Santa Catarina;
Levantamento e análise da legislação referente ao tema de ATHIS;
Principais experiências na área de ATHIS, desenvolvidas em Santa Catarina e
aquelas desenvolvidas em nível nacional com relevância;
Formas de subsídio e financiamento;
Posicionamento e regulamentação do CAU em relação à ATHIS;
Nível de conhecimento dos atores ( profissionais e sociedade) em relação à
ATHIS;
Arranjos institucionais existenetes;

Nesta perspectiva, a elaboração do diagnóstico parte do acúmulo do CAU|SC e das
suas entidades nos últimos anos sobre o tema. Em 2015 o IAB|SC promoveu um seminário
sobre assistência técnica com o objetivo de promover a Lei 11.888/2008 em 8 regiões do
estado de Santa Catarina: Palhoça, Joinville, Liteoral Norte, Blumenau, Brusque, Lajes, Criciuma
e Chapecó. Nestes seminários, além da socialização de experiências em ATHIS, foram
debatidos temas centrais da implementação da Lei 11.888/2008, como a atuação profissional,
os honorários, a capacitação, o financiamento e a legislação. Como resultado deste seminário,
o IAB|SC instituiu um Grupo de Trabalho multidisciplinar para avançar na promoção da ATHIS.
Em 2016, o CAU|SC promoveu o 2º Congresso Catarinense de Arquitetos e Urbanistas Escola –
Profissão – Cidade, no qual a ATHIS foi em tema transversal. O AH! Arquitetura Humana
acessou o material disponibilizado pelo CAU|SC para a Chamada Pública 01/2017 do CAU|SC,
o qual teve por base os resultados do Congresso. A partir deste material identificou diretrizes
para a atuação profissional de acordo com as especificidades regionoais do Estado de Santa
Catarina, consideradas as suas seis regiões: Joinville, Blumenau, Florianópolis, Chapecó,
Criciúma e Lages.
Juntas essas duas ações impulsionaram o tema da ATHIS em escala estadual e,
provocaram os mais diferentes agentes, públicos e privados, a se apropriarem da ATHIS como
uma oportunidade para transformar a realidade habitacional e o enfoque da atuação do
profissional arquiteto urbanista.
Metodologicamente, o diagnóstico está estruturado em três momentos. Um primeiro
momento de coleta e sistematização das experiências em ATHIS de modo a estruturar um
Banco de Experiências para o CAU|SC sobre ATHIS. Durante o periodo de elaboração do
diagnóstico – 45 dias – foram levantadas e fichadas 31 experiências nacionais e 5 experiências
internacionais.
O segundo momento foi o de análise desses dados de modo a delinear um quadro da
ATHIS sob 8 aspectos: conceito, abrangência, atores, financiamento, arranjos institucionais e
produtivos, atuação profissional, fiscalização e regulação, sendo esses aspectos, a estrutura
em capítulos, proposta para este documeto. Integra este escopo a organização dos dados
existentes sobre a demanda habitacional para ATHIS em Santa Catarina a partir do quadro das
necessidades habitacionais do Estado, com o objetivo de identificar o que seriam as demandas
prioritárias de ATHIS, a partir dos conceitos formulados a partir das experiências analisadas.
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Como a quantificação da demanda não é escopo deste trabalho, foram utilizadas
como referências para a identificação das principais demandas de ATHIS, o Plano Catarinense
de Habitação de Interesse Social e os dados da Fundação João Pinheiro 2. Este diagnóstico
apresentará a demanda de ATHIS organizadas segundo a microregião. Para dialogar com os
arranjos identificados nas experiências, este diagnóstico, de modo sugestivo, distribuirá as
demandas de ATHIS entre os agentes de produção identificados.
O conteúdo do diagnóstico foi submetido à avaliação da multiplicidade dos atores
implicados na ATHIS através de oficinas regionais que ocorreram, no mês de dezembro de
2017, em 5 cidades do estado de Santa Catarina: Joinville, Blumenau, Chapecó, Criciúma e
Florianópolis. Essas oficinas, além de validarem o Diagnóstico, deram inicio ao processo de
elaboração das estratégias para a implementação da ATHIS no Estado de Santa Catarina. A
Metodologia utilizada para atender estes dois objetivos, será detalhada no Produto C – Plano
de Implementação do PEI-ATHIS.

2

O Plano Catarinense de Habitação de Interesse Social é de junho de 2010 e trabalha com os dados
oficiais produzidos antes desta data. A fundação João Pinheiro estratifica os dados do Censo
Demográfico de IBGE de 2010 em variáveis que dialogam com a Política de Habitação.
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I.

ATHIS UMA HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO

O direito à moradia digna foi reconhecido e implantado como pressuposto para a
dignidade do ser humano, desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No
Brasil, a moradia passa a ser um direito humano reconhecido pelo Estado, em 2000 a partir da
Emenda Constitucional n.º 26.
A luta pelo direito a moradia digna é antiga e a implementação de assistência técnica para
habitação de interesse social3, que visa assegurar o direito à arquitetura para famílias de baixa
renda, é parte desta trajetória. O Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul (SAERGS) com
patrocínio do CREA criou em 1976 a proposta de Assistência Técnica à Moradia Econômica
(ATME) que propunha o acompanhamento do arquiteto e engenheiro, desde o primeiro
contato para o projeto, até a execução da obra para famílias com renda de até cinco salários
mínimos. Pode-se afirmar que se trata do primeiro movimento normativo na perspectiva da
implementação de uma política pública de assistência técnica.
Nos anos 1980, em São Paulo, os movimentos sociais, assessorados por suas equipes
técnicas, impulsionam a assistência técnica enquanto ação pública, ao desenvolverem ações
voltadas para assistência técnica coletiva a partir da autogestão, da qual resultou um conjunto
significativo de unidades habitacionais, ainda na década de 80. Esta experiência de autogestão
se pulverizou pelo país, passando a incorporar financiamentos públicos na sua execução. É o
poder público se inserindo enquanto agente, nestes processos.
Na década de 90 a assistência técnica aparece na Lei Orgânica Municipal da cidade de
Porto Alegre, no seu artigo 233, que define ser do município a responsabilidade pela execução
de programas habitacionais e instituição de um programa de assistência técnica gratuita no
projeto e construção de moradias para famílias de baixa renda. Na sequência, outras ações
foram iniciadas em Campo Grande, São Paulo, Vitória e Belo Horizonte. Neste mesmo período
o meio acadêmico começa a se envolver com o tema através da promoção de iniciativas de
extensão universitária e a inclusão no currículo de questões referentes à habitação e direito à
cidade. No final dos anos 1990 é criado o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo
(EMAU), através da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(FENEA), atuando junto às comunidades de baixa renda.
Em 2001, após uma tramitação que durou 11 anos, foi aprovado o Estatuto da Cidade – Lei
Federal 10.257, estabelecendo entre outros, o instrumento da assistência técnica e jurídica
gratuita para comunidades e grupos sociais menos favorecidos. Trata-se de uma ação
normativa que reconhece a ATHIS enquanto ferramenta da política de habitação em nível
nacional.

3

A definição de Interesse Social varia de acordo com as diretrizes das políticas e dos programas
instituídos. No Brasil, é comum o interesse social envolver as famílias de até 3 salários mínimos. No
entanto o Programa MCMV esticou as faixas de renda ao trabalhar com diferentes formas de subsídio e
financiamentos, demarcando como grupos de atendimento prioritário das políticas públicas, as famílias
com rendimento de até 3 salários mínimos, e deixando a cargo dos município a forma de atendimento
desta demanda. Na Lei 11.888/2008 a fixa de atendimento é de até 3 salários mínimos.
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A disponibilidade de recursos financeiros, elemento importante para a materialidade do
direito à moradia, é apresentada através dos programas ofertados pelo Governo Federal,
prioritariamente. Destaca-se deste conjunto o Credito Solidário, programa de financiamento
habitacional criado pelo Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social – CCFDS. Ele
permite às famílias de baixa renda4, organizadas em cooperativas, associações ou entidades
privadas sem fins lucrativos, utilizarem os recursos do Fundo (FDS) para comprar terreno,
comprar unidade habitacional, construir, ampliar ou reformar uma unidade habitacional.
O Credito Solidário é fruto da luta dos movimentos populares que defendiam a criação de
programas autogestionários de habitação desde a 1º Caravana da Moradia à Brasília em 1988.
Mesmo diante de um cenário politico favorável, dado pela criação do Ministério das Cidades e
de uma Secretaria Nacional de Habitação (2003) não houve a disponibilidade de recursos
financeiros para programas específicos de autogestão habitacional, e neste sentido os
movimentos populares apresentaram uma proposta para incluir no Programa de
Arrendamento Residencial – PAR, a modalidade de autogestão. A proposta já trazia elementos
que foram sendo absorvidos, nos anos seguintes pelo SNHIS e pelo PMCMV, tais como a
destinação de subsídios para as famílias de baixa renda, a retirada de restrições para o acesso
das famílias, a destinação de recursos para assistência técnica, mais transparência nos
procedimentos de aprovação dos projetos, a destinação de terras públicas para habitação de
interesse social e a permissão do uso misto das edificações para comércio ou equipamentos
sociais. Algumas alterações no PAR foram feitas, mas a proposta de autogestão nos moldes
defendidos pelos movimentos sociais só foram aprovados em abril de 2004 ( Resolução n.º
39/2004) com o Programa Credito Solidário, quando também foi aberta a primeira sistemática
para seleção dos projetos para as entidades. Entre 2005 e 2007 apenas 158 empreendimentos
urbanos chegaram à efetiva contratação.
As ações normativas avançam na formulação de políticas públicas voltadas a garantia do
direito à cidade e à moradia com a criação, em 2005, do Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social, o SNHIS – Lei Federal 11.124/05. O SNHIS passa a atuar através de três
instrumentos, o planejamento (Plano Nacional de Habitação de Interesse Social), o
financiamento (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social) e a gestão democrática da
política (Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social). A partir do
SNHIS houve um grande fortalecimento das políticas públicas de habitação, com os municípios
aderindo ao Sistema, identificando sua demanda e estruturando suas políticas locais de
habitação. A assistência técnica, neste contexto é vista como uma estratégia importante para o
atendimento do déficit habitacional quantitativo e qualitativo. Contudo a Lei que vem a
instituir a ATHIS neste formato é sancionada apenas em 2008 e após cinco anos de tramitação
no Congresso Nacional.
Na esteira do SNHIS também vêm o Programa Papel Passado com parte dos seus recursos
destinados à Assistência Técnica. Contudo, cabe destacar que se trata de ações de assistência
técnica jurídica, urbana, social e ambiental, inerentes ao Programa, os quais são necessários às
ações de regularização fundiária, ou ainda, ligadas ao TTS – Trabalho Técnico Social, que
também é inerente aos programas do governo federal. A linha programática, que é uma ação
4

Renda de até R$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais)
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da Política, já agrupa “projeto” e “execução” , bem como todos os elementos necessários à sua
execução, em um mesmo recurso.
Em 2009 o Governo Federal coloca o atendimento ao déficit quantitativo como o foco da
ação da política habitacional, e nesta perspectiva lança o Programa Minha Casa, Minha Vida
que tem por objetivo a produção de unidades habitacionais tendo como ator central deste
arranjo, a iniciativa privada. Neste contexto a ATHIS como política pública fica secundária, visto
que há um direcionamento dos recursos públicos para a produção de moradia, a partir de um
agente produtor (em escala), que é a iniciativa privada, através das construtoras e
empreiteiras. Na sequência, fruto da reinvindicação dos movimentos populares de moradia, o
Governo Federal lança o Minha Casa, Minha Vida Entidades, com o mesmo objetivo – atender
o déficit quantitativo, mas colocando no centro do arranjo produtivo as entidades da
sociedade civil, organizadas, nos moldes do que estava sendo praticado no Programa Credito
Solidário, mas com um diferencial na forma do financiamento5.

Figura 1: Linha do Tempo ATHIS
Fonte: Diversas

Em 2010 é criado o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que traz no escopo da sua
criação, a pauta dos arquitetos urbanistas, dentre as quais está a ATHIS. O CAU| BR passa a
apoiar a promoção de assistência técnica para habitação de interesse social através de ações
de patrocínio direcionado à entidades que desenvolveram ações de ATHIS. Nesta perspectiva,
o IAB|SC e o CAU| desenvolveram ações estratégicas em 2014 e 2016. Neste mesmo ano, o
CAU |BR define a alocação de no mínimo 2% do total das receitas de arrecadação (anuidades,
RRT e taxas e multas), deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e ao Centro de
Serviços Compartilhados, para ações estratégicas de Assistência Técnica em Habitações de
Interesse Social. Na esteira deste processo o CAU|SC promove o Edital que dá origem ao PEIATHIS, que tem como objetivo planejar a aplicação deste investimento (2% da receita do
CAU|SC) para os próximos 6 anos, no estado de Santa Catarina.

5

O Programa Crédito Solidário é um financiamento que utiliza recursos do FDS e, portanto deve
retornar ao Fundo em um prazo de 20 anos. O PMCMV utiliza recursos do Orçamento Geral da União, e
o retorno é dimensionado a partir da capacidade de endividamento do beneficiário.
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Figura 2: Linha do Tempo ATHIS
Fonte: Diversas

Importante destacar que a ATHIS pensada enquanto política pública é uma estratégia que
complementa as ações em escala propostas pelos programas de produção de moradia, ao
mesmo tempo em que, não se propõe a ser uma intervenção que tem por objeto unicamente
a unidade de habitação, visto que, parte do princípio que o direito à moradia, transcende a
unidade habitacional, pois envolve todo o contexto sócio-territorial no qual o “morar” está
inserido, sendo esta a perspectiva para qual o CAU|SC orienta as suas ações de promoção e
fomento da ATHIS.

1.1 O caminho da materialidade normativa
A Lei 11.888/2008 tem fundamento primeiro na moradia como um direito humano.
Segundo a Constituição Federal a moradia é um direito humano social ( Art. 6º) a ser garantido
pelo Estado Brasileiro através das suas políticas públicas. Ele é um direito fundamental e está
correlacionado ao direito à vida, à educação, ao amparo social entre outros, o que demonstra
a sua interdependência com outros direitos que são indispensáveis à dignidade da pessoa
humana. Diferente da saúde, que no Brasil ainda é um direito universal, a ser garantido pelo
Estado à todo cidadão brasileiro, na moradia há um recorte de renda, ou seja: é obrigação ao
Estado garantir moradia adequada para as famílias de baixa renda. Segundo o Comentário
Geral nº.04 do Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
uma moradia adequada deve conter os seguintes elementos para garantir o direito de viver
em algum lugar com segurança, paz e dignidade:




Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura: a moradia não
é adequada, se os seus ocupantes não têm água potável, saneamento básico,
energia para cozinhar, aquecimento, iluminação, armazenamento de alimentos ou
coleta de lixo;
Economicidade: a moradia não é adequada, se o seu custo ameaça ou
compromete o exercício de outros direitos humanos dos ocupantes;
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Habitabilidade: a moradia não é adequada se não garantir a segurança física e
estrutural proporcionando um espaço adequado, bem como proteção contra o
frio, umidade, calor, chuva, vento, outras ameaças à saúde;
Acessibilidade: a moradia não é adequada se as necessidades específicas dos
grupos desfavorecidos e marginalizados não são levados em conta;
Localização: a moradia não é adequada se for isolada de oportunidades de
emprego, serviços de saúde, escolas, creches e outras instalações sociais ou, se
localizados em áreas poluídas ou perigosas;
Adequação cultural: a moradia não é adequada se não respeitar e levar em conta a
expressão da identidade cultural;
Segurança da posse6: a moradia não é adequada se os seus ocupantes não têm um
grau de segurança de posse que garanta a proteção legal contra despejos
forçados, perseguição e outras ameaças.

Garantir o dirieto à uma moradia adequada é obrigação do Estado, que o realiza através
das suas políticas públicas. Para avançar em uma Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social, pública e gratuita, precisamos compreender quais são os elementos que
fundamentam as políticas públicas, de modo a torná-las, de fato, meios efetivos para a
materialidade do direito à moradia das populações vulneráveis. Alvin e Castro (2010), na obra
“Avaliação de Políticas Públicas Urbanas: contexto e perspectivas” trazem os elementos que
serão utilizados como referência para as análises desejadas:
Do nível mais abstrato, das diretrizes que traduzem intenções em relação às
práticas e demandas sociais, para o nível mais concreto do atendimento a
essas demandas, ou seja, o nível da produção de efeitos tem-se a sequência:
políticas, planos, programas/projetos, ações concretas, efeitos. As ações
concretas podem ser produção de processos (de participação, de aprovação,
de procedimentos), de fatos (eventos, conjunto de eventos encadeados) ou
de objetos materiais (obras, objetos) os efeitos são os múltiplos resultados,
intencionais ou não intencionais, previstos e não previstos, desejados e não
desejados, dessas ações (ALVIN; CASTRO, 2010, p. 13).

Assim, a partir do texto expresso na Lei e da análise das experiências que estão sendo
praticadas, vislumbrou-se a necessidade de definir um caminho que promovesse uma
“materialidade” para as demandas de assistência técnica. Este caminho passa pela
consolidação de uma política pública, constituída por um plano de ação (um planejamento),
por programas que articulem atores e recursos, por projetos que orientem a ação e pela
realização da ação, para que a partir deste arranjo seja possível avaliar os seus efeitos.
Associa-se ao caminho trilhado por Alvin e Castro (2010) outros quatro fatores
necessários à materialidade das políticas públicas. O primeiro é a amarração da política à uma
norma (lei, decreto) que defina e garanta, no campo normativo, os princípios, diretrizes e
orientações das políticas. O segundo é a disponibilidade de recursos públicos, humanos e
financeiros, para a execução da ação. O terceiro é a articulação entre atores estatais, políticas
6

O conceito de segurança da posse é definido como a garantia da proteção legal contra remoções
forçadas, assédios e outras ameaças. Trata-se de uma realidade que se manifesta de muitas maneiras e
em contextos distintos: despejos forçados, deslocamentos causados por grandes projetos, catástrofes
naturais e conflitos relacionados à terra.
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e programas, nas três esferas de governo (escalas). O quarto, e não menos importante, é a
interlocução direta com aqueles que são os demandantes e que serão os beneficiários da ação.
Esses quatro fatores são indispensáveis para a operacionalização da política. A falta de um
quadro técnico, dos recursos financeiros e de um diálogo com outras políticas públicas
compromete o resultado da política. Segue, assim, o modelo que expressa o fundamento
descrito:

Figura 3: Modelo de análise
Fonte: Azevedo (2016) a partir de Alvin e Castro (2010).

Este fundamento torna-se importante para este diagnóstico porque muitas das
experiências encontradas depois da edição da Lei 11.888/2008, mesmo em dialogo com o
propósito normativo, não ocorrem no âmbito de uma institucionalidade, ou seja, não é a
Norma materializando-se em projetos e ações que levem assistência técnica para as famílias
de baixa renda, são iniciativas pontuais que não conseguem dar conta de todo o contingente
de autoconstrução desassistidas do país, tanto da cidade formal como na informal. Entender
essas construção teórica e analisar as experiências nesta perspectiva ajudará a identificar os
desafios que a ATHIS tem que enfrentar para se consolidar como política pública.
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II.

AS EXPERIÊNCIAS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL

Um dos itens a serem contemplados pelo diagnóstico do PEI-ATHIS é o levantamento das
práticas e experiências na área de ATHIS, desenvolvidas em Santa Catarina e no país. Alguns
casos internacionais também foram identificados. O objetivo não foi o de um levantamento e
sistematização exaustivos, mas sim um levantamento que oportunizasse as análises sobre a
ATHIS, necessárias para a elaboração de um Plano Estratégico. O AH! Arquitetura Humana
vislumbrou neste conjunto de experiências, uma estratégia metodológica para responder
parte dos objetivos deste trabalho. Além disso, o reportório de experiências existentes e
publicadas formam um conteúdo rico de pesquisa e acúmulo sobre a ATHIS.
O repertório de experiências analisadas7 foi construido a partir do material fornecido pelo
CAU|SC e por pesquisas digitais realizadas pela consultoria no periodo de realização do
diagnóstico. Esses casos foram sistematizados em um formulário elaborado pelo AH!
Arquitetura Humana, a partir das orientações do Termo de Referência e das informações
entendidas, pelos seus técnicos, como importantes para a compreensão de uma prática. O
formulário segue em anexo (Anexo_1) e está representado na Figura 1:

7

A elaboração das fichas de modo a estruturar um banco de dados foi uma inciativa do AH! Arquitetura
Humana. Trata-se de uma ação importante para o PEI-ATHIS, mas que ainda carece de aperfeiçoamento
e de complementação. O fichamento das experiências nasceu com o proposito de, também, instituir um
banco de dados, a ser constantemente alimentada e atualizado. Por não ser o objeto central do PEIATHIS, o levantamento se deu durante o prazo estabelecido pelo contrato e sem a pretensão de se
esgotar o conjunto de ações existentes. Assim, muitas experiências ficaram de fora e poucas
experiências foram aprofundadas.É possível identificar campos em aberto nos formulários. A inserção
de fotografias enriqueceria o levantamento, contudo, optou-se por priorizar as informações necessárias
ao desenvolvimento do Diagnóstico. Contudo, todas as experiências trazem a fonte identificada de
modo que é possível acessar a informação que foi fichada.
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Figura 1: Formulário para Sistematização de Experiências em ATHIS
Fonte: AH! Arquitetura Humana

A análise e conhecimento das práticas que ofertam assistência técnica, dentro e fora
do Brasil são inspiradoras. No âmbito do Brasil elas são, em muitos casos, anteriores a Lei de
ATHIS (11.888/2008), servindo de inspiração para a formatação desta norma. Cada experiência
encontrada foi transcrita no formulário (ANEXO_1) com a indicação da fonte. As experiências
internacionais não foram analisadas, estão sistematizadas (ANEXO_1) e serão utilizadas de
referência para a próxima etapa. O foco do diagnóstico estará nas experiências nacionais. O
Quadro 1 apresenta as experiências nacionais analisadas, organizadas por nome, ano e
proponente. 8

Experiência - ano
1
2
3
4

Extensão Universitária e Pesquisa em
HIS
Casa Solidária
Habitação Lago Sul
Programa de Capacitação Popular

Ano

Proponente

-

Universidade de Manaus

-

Universidade + Movimento Social
Cooperativa
Universidade, Poder Público,

8

A proposta da tabela foi a de identificar as experiências catalogadas, de modo cronológico e
identificando os atores implicados. Identificar os programas que deram sustentação às ações
enriqueceria o trabalho, contudo, esta é uma informação frequentemente ausente no material
coletado, fato que demandaria um tempo maior para a realização de levantamentos pontuais visando a
qualificação da informação. Também não é par do escopo deste trabalho o levantamento e
detalhamento dos programas governamentais que incorporam ATHIS.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Casa da Gente
Morar Sustentável
Ações Urbanas - COHDAB
Vivenda
Inova Urbis
Panaias_Carianos
Viver Bem Belem
Renova São Paulo
Habitat para Humanidade
CDES Direitos Humanos
Casa Bela
Vila Palmeira
UFBA – Residência em ATHIS
Habita Brasília
Clube da Reforma
Fecoohasc
Arquiteto de Família
EGL ATHIS
Construindo Legal
ONG Teto
PAP - IAB
Prosamin
Tá Bonito
Arquiteto da Familia
Casa Legal
EPAE
Habitar Recife
CEHARAH Periferia
PMI Castelinho
Usina

2017
2016
2015
2014
2014
2014
2014
2012
2012
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2004
2003
2001
2000
1996
1992
1990

Poder Público
Sindicato + Cooperativa
Poder Público
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Poder Público
Poder Público
Poder Público
ONG
ONG
Poder Público
Poder Público + universidade
Universidade
Poder Público
Sociedade Civil
Cooperativa Habitacional
ONG
Poder Público
CREA + Poder Público
ONG
Entidade + Universidade
Poder Público
Poder Público + ONG
Universidade
Universidade
ONG
Poder Público
ONG
Poder Público + ONG + Movimento Social
ONG e parceiros

Quadro 1: Experiências Nacionais – Fichas Anexo 1
Fonte: Banco de Experiências - PEI-ATHIS

Toda Lei que nasce para garantir um direito (como é o caso da ATHIS e o direito à
moradia) precisa seguir um caminho, alguns passos no sentido da sua materialidade. Tem-se
aí, um caminho a trilhar, que passa pela instituição de Programas, Projetos e Recursos (
financeiros, físicos, humanos) para sua execução. Podemos chamar isso de uma
“institucionalização” da coisa, como nos ensina o caminho traçado por ALVIN (2010),
apresentado na Figura 1.
Nesta perspectiva as experiências podem ser organizadas em dois grupos: um grupo
com ações anteriores a Lei 11.888/2008 e um grupo com as ações posteriores a edição da Lei.
Das experiências analisadas, 18 ações ocorreram antes de Lei 11.888 e 15 após a Lei. Dentre as
iniciativas que foram promovidas após a Lei 11.888/2008, 7 (CODHAB , Panaias Carianos, Viver
Bem Belem, Renova São Paulo, Casa Bela, Vila Palmeira e Habita Brasília ) ocorreram por
dentro de uma “institucionalidade”. Atores da iniciativa privada impulsionaram 3 ações
(VIVENDA, INOVAURBIS e Fecoohasc), e 5 (Morar Sustentável, Arquiteto de Famíla,Habitat
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para Humanidade, CEES e Teto) foram promovidas por entidades da sociedade civil (ONG,
Sindicatos, universidades, movimentos sociais).

Figura 4: Relação com a Lei e Agente Promotor
Fonte: Banco de Experiências PEI-ATHIS

As experiências levantadas, serão, a partir de agora, analisadas sob os seguintes aspectos:
conceito, abrangência, atores, financiamento, arranjos institucionais e produtivos, atuação
profissional, fiscalização e regulação, conforme segue.

2.1 Parâmetros Conceituais da atuação profissional a partir das práticas
Este item tem por objetivo identificar os conceitos de ATHIS que estão inseridos nas
experiências analisadas. Além das prerrogativas trazidas pela Lei 11.888/2008, é preciso estar
atento para os fundamentos que têm provocado as açõs de ATHIS, especialmente após a Lei,
de modo a traçar o rumo para o qual o CAU|SC vai direcionar as suas ações nos próximos anos
no que tange à ATHIS. Definições a cerca destes temas podem, por exemplo, apontar a
necessidade de alteração ou complementação normativa em nível federal, o que demandará
um ação de incidência do CAU|SC, em conjunto com o CAU|BR, no governo federal, por
exemplo.
Do quadro de experiências analisadas, em relação à Lei 11.888/2008, destacam-se dois
temas relacionados ao Conceito de ATHIS que merecem uma reflexão mais profunda: o carater
disciplinar e o tipo de demanda a ser atendida. A Lei:
Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica
pública e gratuita para o projeto e a construção de
habitação de interesse social e altera a Lei no 11.124,
de 16 de junho de 2005. Preâmbulo da Lei Federal,
11/888/2008.

Com relação ao carater disciplinar, a lei fala de uma assistência técnica restrita à arquitetos
e engenheiros. As experiências analisadas mostram que, é comum a presença de outros
profissionais nas ações de ATHIS, como advogados, assistentes sociais e geografos. Das 38
experiências analizadas, 12 (36%) envolveram outros profissionais, além do arquiteto e
engenheiro. Com relação à demanda de ATHIS, a Lei traz em seu preambulo, como demanda o
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projeto e a construção. A partir das experiências analisadas, identificamos 5 grupos de
atividades que foram objeto da ação de ATHIS: melhoria habitacional, produção habitacional,
infraestrutura e espaços públicos e apoio tecnico para a promoção da justiça e inclusão social
nas cidades ( mediação de conflitos).
O diagrama abaixo demonstra as questões relacionadas aos parâmetros conceituais e às
demandas de ATHIS, que se sobressaíram a partir das experiências analisadas:

Figura 5: Parâmetros Conceituais
Fonte: Banco de Experiências PEI-ATHIS

A ATHIS que vêm sendo praticada envolve outras disciplinas, como a geografia, o
direito e o serviço social, que foram identificados nas experiências analisadas, mas também os
profissionais do licenciamento ambinetal e os tecnicos sociais (psicologos, pedagogos) em
especial quando são ações de escala urbana. A Lei 11.888/2008 em seu artigo 4ª versa 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”. Se por um lado o texto normativo não dialoga com as práticas
multidisiplinares que vêm ocorrendo no país na escala urbana dos serviços de ATHIS
(regularização fundiária, produção habitacional, infraestrutura e espaços públicos e apoio para
promoção da justiça e inclusão social nas cidades) por outro lado, ele tem dialogado com as
práticas que ocorrem na escala da edificação (melhorias habitacionais). Das 33 experiências
analizadas, 17 atuam com melhoria da unidade habitacional (52%), sendo que destas, 4 tem
foco exclusivo nesta demanda.
Sobre as demandas de ATHIS, elencam-se dois pontos. O primeiro relativo à forma de
intervenção, se pontual ou contextualizada e, o segundo, relativo à demandas que não são
reconhecidas como praticas de ATHIS. Com relação ao primeiro ponto, chama a atenção a
qualificação da unidade habitacional de modo isolado. As 4 experiências identificadas
envolvem dois atores da sociedade civil (ONG) e dois da iniciativa privada. Observou-se nestes
casos que a intervenção pontual, acabou por não considerar o território onde as unidades
objeto da ação estão inseridas. Neste contexto, é comum ações de melhoria de banheiro,
cozinha, telhado, etc. em moradias que estão em áreas de risco, em áreas irregulares e de
infraestrutura precária. Ações deste tipo reduzem o conceito do direito à moradia e
caminham na contramão da promoção do direito à cidade. Algumas amarras normativas no
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sentido de garantir uma intervenção que, independente da escala dialogue com o território e
com a cidade, talvez se façam necessárias, o que poderá envolver outras disciplinas no escopo
da assistência técnica.
Uma demanda de ATHIS presente nas experiências refere-se à assistência técnica
direcionada para a promoção da justiça e inclusão social nas cidades”. Dentre os casos
analizados, 5 estão inseridos nesta categoria. Tratam-se de demandas que surgem dos
movimentos populares e das comundiades em situação de vulnerabilidade com relação à terra
(insegurança na posse) e à moradia. Vivemos em uma sociedade desigual, onde, desiguais são
as oportunidade do acesso à terra e à moradia, visto que, acessam esses bens, indispensáveis
ao desenvolvimento da vida, aqueles que têm as condições econômicas necessárias. Esta é
uma realidade motivadora de inúmeros conflitos, dentre os quais destaca-se os conflitos pela
terra. No seu limite mais perverso, esses conflitos violam o direito à cidade e à moradia,
daqueles que são os mais vulneráveis, as populações de baixa renda. Defender esses direitos a
partir da arquitetura é um princípio da profissão e, neste sentido, o apoio técnico para
promoção da justiça e inclusão social nas cidades torna-se uma demanda de ATHIS. Segundo o
Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo:
O arquiteto e urbanista deve defender o direito à Arquitetura e Urbanismo,
às políticas urbanas e ao desenvolvimento urbano, à promoção da justiça e
inclusão social nas cidades, à solução de conflitos fundiários, à moradia, à
mobilidade, à paisagem, ao ambiente sadio, à memória arquitetônica e
urbanística e à identidade cultural. (Resolução 52|2013; CAUBR).

A princípio as demandas para promoção da justiça e inclusão social nas cidades podem
ser por qualquer uma das atribuições do campo da arquitetura e do urbanismo, o que estaria
abarcado pelo texto da Lei 11.888/2008. Um dos caminhos para a soluções de conflitos, em
especial aqueles que tem a terra como objeto de disputa (os ditos fundiários) tem sido a
mediação. Essas mediações via de regra são promovidos pelo Poder Judiciário, que reúne as
partes envolvidas. É comum que nesta etapa, onde se contrapõem soluções e projetos, as
comunidades mais vulnerávies estejam desamparadas dos argumentos técnicos necessários a
sua defesa ou a defesa do seu projeto. A princípio não se vislumbram barreiras normativas no
texto da Lei que impessam o atendimento desta demanda, por outro lado, observa-se que
estas demandas são atendidas pelas ONGS e em muitos casos na forma do “voluntarismo”.
Logo, é necessário que este tipo de demanda também seja vista e oportunizada como sendo
uma pauta da arquitetura e do urbanismo, não somente pelos arquitetos, mas também e em
especial pelo sistema de Justiça.
A assessoria técnica, prevista pela Lei 11.888/2008 poderia ser um instrumento das
Defensorias Públicas, por exemplo, que são espaços institucionais do judiciário de apoio e
defesa dos direitos humanos das populações mais vulneráveis. As Defensorias Públicas de São
Paulo e do Rio de Janeiro, por exemplo, atendem demandas coletivas que tem a terra como
mote de disputa, e no Rio Grande do Sul o Judiciário mantém uma Estrutura Institucional para
mediação de conflitos fundiários. Conectar uma política de ATHIS à estes espaços de defesa
dos direitos humanos pode ser uma estratégia para atender as demandas para a promoção da
justiça e inclusão social nas cidades, que poderá ser avaliada na proxima etapa do PEI-ATHIS.
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Outro aspecto conceitual importante a ser destacado refere-se à ATHIS “pública e
gratuíta” proposta na norma. Partindo da perspectiva da Lei 11.888/2008 o carater público da
ATHIS é dado, especialmente,pela utilização dos recursos financeiros oriundos dos fundos
públicos. Trata-se de uma ação pública, promovida pelo poder público (ou em parceria)
através dos seus recursos (públicos) abrindo a possibilidade de utilização dos recursos
privados. Os arranjos em ATHIS que vêm ocorrendo no país, em especial no campo das
melhorias habitacionais, segue na perspectiva de uma ação não-estatal, que não utiliza
recursos públicos e que não é promovida pelo poder público nem em parceria com ele. São
arranjos que, mesmo criativos e eficientes para o atendimento da demanda, na perspectiva
dos seus usuários, caminham na contramão de uma ATHIS pública e gratuíta. Por outro lado,
tem sido apontado como um mercado potencial e uma oportunidade para a atuação
profissional do arquiteto e dos escritórios de arquitetura.
De modo geral, a “Assistência Técnica” tem sido exercitada sob perspectivas
conceituais distintas daquelas explicitadas na norma. Em termos disciplinares, tem sido
realizadas por outros profissionais do campo do direito, da geografia, do serviço social, da
psicologia urbana, etc. Por um lado, essa multidisciplinaridade dialoga com a complexidade
dos problemas urbanos e de moradia, mas por outro, extravasa uma das dimensões da norma,
que define uma assistência técnica de arquitetura e engenharia. As práticas também mostram
que as necessidades das populações mais vulneráveis (foco da atuação da Lei 11.888/2008)
extravasam a melhoria da unidade habitacional, a produção da unidade ou a regularização
fundiária, ou seja, as comunidades demandam por outras atividades que vão além do escopo
das atribuições do arquiteto urbanista, ou seja, não se resume apenas a projeto de melhoria
ou de unidade habitacional. Envolve, por exemplo, apoio técnico para defesa da terra, ponto
central do direito à moradia. Neste sentido, o desafio está em equacionar as praticas e a
norma sob três aspectos:
a. Interdisciplinariedade: as praticas de ATHIS em especial, aquelas que operam em
escala urbana, tem envolvido outras disciplinas para além da arquitetura e da
engenharia. Mesmo a Regularização Fundiária, inserida no escopo da Lei, necessita
para a sua realização, a assistêncai tecnica juridica, social e ambiental, para ser
atenda na sua totalidade;
b. Escala e tipos de demanda; as praticas de ATHIS identificadas são de escala urbana
e da edificação e, suas demandas ficam aquém das atribuições do profissional
arquiteto urbanista. Ou seja, tanto as praticas como as atribuições profissionais,
vão mais além do que as atividades de “projeto” e “execução” proposto pela
norma;
c. ATHIS pública e gratuita: Se por uma lado, as experiências que estão sendo
desenvolvidas no país são praticas de ATHIS, por outro, essas práticas, quando não
promovidas pelo Estado, acabam operando sem uma interlocução com o mesmo,
seja na propositura, formatação ou fiscalização.
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2.2 Abrangência das Ações
Este item apresentará a abrangência da atuação profissional relacionadas à prática de
ATHIS sobre dois aspectos: a forma da intervenção e a abrangência da ação, de forma
relacional aos atores promotores. Para realizar esta leitura serão considerados todos os casos
pesquisados e não somente aqueles que estão inseridos dentro de uma “institucionalidade”,
segundo os critérios definidos para este diagnóstico.
Por forma de intervenção entende-se o como a ação de ATHIS é desenvolvida nos
territórios, se de forma centralizada (poliginal) ou se pulverizada. As experiências mostram que
as ações tendem a estar vinculadas a uma poligonal, seja ela um bairro ou um assentamento.
Foram poucas as experiências de ação pulverizada9. Esta tem sido uma opção das entidades
organizadoras no âmbito dos Programas que estão disponibilizando recursos para assistência
técnica, visando a viabilidade econômica da ação, tanto de melhoria como de produção. Pelo
mesmo motivo, mesmo as ações promovidas pela iniciativa privada e sociedade civil, que
trabalham a unidade habitacional associada ao perfil das famílias, estão relacionadas a um
determinado território. Tanto nas inicitivas dos agentes públicos, como dos privados, são
disponibilizados baixos recursos para famílias de baixa renda com alguma capacidade de
endividamento, num esforço de agrupa-las por territórios de modo a dar maior viabilidade
econômica para a ação, sendo esta forma de internvenção uma alternativa para a ATHIS,
conforme define o IAB e sua campanha pela ATHIS.
Por abrangência entendemos as atividades do campo da arquitetura e urbanismo que são
abarcadas pela ação de ATHIS. Estas ações envolvem desde a elaboração do projeto,
orientações técnicas a cerca dos processos, a execução da obra e a pós-ocupação, tanto
quando ela é responsabildiade do agente promotor, ou quando ela fica a cargo dos
beneficiários.
As informações aqui apresentadas estão organizadas segundo o tipo de demanda que este
diagnóstico identificou, a partir das experiências analisadas10:
a. Melhoria Habitacional Pontual: são serviços de intervenção pontual na moradia, que
vão desde o concerto de um telhado, infiltração, esquadrias até a reforma completa de
um cômodo da casas;
b. Melhoria da Moradia Total: são serviços que substituem a unidade habitacional na sua
totalidade mas que não demanda terra ( lote);
c. Unidade Habitacional Nova + terra: são ações que produzem a unidade habitacional
associada à terra (lote);
d. Regularização Fundiária11: são ações de ordem física, jurídica e social cujo objetivo é a
garantia da posse através da titulação em nome das famílias;

9

As experiências coletadas e analisadas foram urbanas, nas quais a ação pulverizada ocorre. Este tipo de
ação – pulverizada – ocorre especialmente no meio rural. Os projetos do Programa Nacional de Moradia
Rural – PNMR, por exemplo, podem abranger até 3 municípios.
10
Estas categorias foram elencadas a partir das experiências analisadas e, portanto não apresentam
todas as categorias atendidas pela política habitacional, como reassentamentos ou coabitação, por
exemplo, que são componentes do déficit habitacional computados pelos governos locais, e que devem
ser atendidas por projetos específicos elaborados no âmbito da política habitacional local.
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e. Entorno / Espaços Públicos: são ações que visam a qualificação da infraestrutura, dos
espaços públicos, das calçadas, das vias públicas, dos equipamentos, etc;
f. Apoio Técnico para a promoção da justiça e inclusão social nas cidades: ações técnicas
(de qualquer escopo do campo da arquiteura e do urbanismo) que visam atender as
demandas das famílias das ocupações e dos assentamentos informais.
O Quadro 23 apresenta, a partir das experiências analisadas, a descrição das ações
promovidas pelo pelo agentes promotores, organizadas segundo o objeto da ação:
Tipo de Demanda
Agente Promotor
Melhoria da Moradia - Iniciativa Privada
Pontual
/ ONG
Universidades

Melhoria da Moradia Geral

ONG
Universidade

Unidade Habitacional
Nova + terra

Cooperativas
Habitacionais
Poder Público

Regularização
Fundiária

Poder Público
ONG

Entorno / Espaços
Públicos

Poder Público
Universidade

Descrição: Escala e Abrangência
Definem uma área de intervenção (poligonal) que
normalmente é um assentamento informal, ou uma área
de concentração de demanda habitacional. Realizam
ações pontuais de reforma de telhado, de esquadrias,
problemas de infiltração, etc. As ONG realizam o projeto,
buscam arranjos para a compra de material e execução
da obra e acompanham o processo que via de regra não
dura mais do que 15 dias em cada unidade. As ações
promovidas pela iniciativa privada, realizam a
intevenção em um cômodo da casa. Eles fornecem o
projeto (atrelado a compra de material de construção) INOVAURBIS ou vendem um KIT pronto que envolve o
projeto, o material e a execução (VIVENDA). As
universidades entram nestas ações sozinhas ou em
parceria com ONG, e atuam no campo da elaboração
dos projetos e na etapa dos levantamentos;
Esta é uma ação pouco utilizada. Um caso de ONG
relatou ofertar este tipo de ação nas situações em que a
unidade habitacional está comprometida a ponto de não
suportar intervenções pontuais. Possuem um projeto de
casa padrão ( HABITAT / TETO);
A unidade habitacional nova é ofertada nas ações
promovidas pelas cooperativas, e via de regra a partir de
programas públicos de produção de moradia, tanto
rural como urbano. Em Santa Catarina as cooperativas
configuram-se como um ator produtivo importante.
Elaboram projeto, aprovam (via recursos públicos) e
executam através de diferentes arranjos definidos junto
com os moradores;
São ações que são impulsionadas pelo poder público ou
executadas por ele. As ONG’s também atuam em
parceria com o Poder Público na execução da
regularização fundiária (PIABIRU / CDES) . As
universidades são parceiras na etapa de coleta de dados;
Por serem de escala urbana, são ações promovidas pelo
poder público. Normalmente estão relacionadas aos
projetos de regularização fundiária. A CODHAB trabalha
os espaços públicos em conjunto com as melhorias nas
unidades habitacionais; Intervenções em espaços

11

A regularização fundiária, segundo a definição da politica nacional de habitação é um “processo físico,
jurídico, social e ambiental, que objetiva incluir na cidade populações moradoras de áreas informais,
implicando a garantia da posse, a melhorias do ambiente urbano e da habitabilidade das moradias, o
resgate da cidadania e a qualidade de vida da população beneficiária.” (BRASIL, 2006)
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Apoio Técnico para
ONG
promoção da justiça e Universidade
inclusão social nas
cidades

públicos de escala menor também são objeto de ações
das universidades – escritórios modelo;
As ONG’s atuam neste campo, através do apoio para a
elaboração de projetos urbanistivos alternativos , para
a demarcação de zoneamentos (ZEIS) nos
assentamentos informais como uma etapa importante e
garantidora de direitos no âmbito de um processo de
regularização fundiária (CDES). A universidade apoia no
levantamento de dados e na elaboração de projetos
também.

Quadro 2: Tipo de Demanda, Agente Promotor, Escala e Abrangência
Fonte: Banco de Experiências PEI-ATHIS

Outra informação relevante para um diagnóstico é a escala de atendimento. Não é
objeto deste trabalho mensurações a cerca de variáveis. Contudo, a partir das leituras e
pesquisas realizadas, é possível extrair alguns parâmetros sobre este quesito.
Em termos quantitativos, as intervenções que são realizadas através de Programas
Governamentais, tanto de produção de moradia como de regularização fundiária tendem a
atender um número muito mais elevado de famílias comparativamente às ações de melhorias
habitacionais ou para a promoção da justiça e inclusão social nas cidades.
As ações promovidas no campo das melhorias habitacionais atendem um número
reduzido de famílias por ação (são dezenas), mas conseguem ter um trabalho contínuo e
itinerante. Neste sentido acabam atendendo, no tempo, um número elevado de famílias.
Tanto a ONG Teto como a Habitat para Humanidade já atingiram metas acima de 1.000
unidades reformadas em 4 a 6 anos de atuação. A iniciativa privada, dentro deste mesmo tipo
de demanda, opera na lógica da viabilidade econômica do negócio. Neste sentido trabalham
com metas de atendimento que partem de 30 reformas por mês, 300 unidades por ano12.
As ações de assessoria para promoção da justiça e inclusão social nas cidades,
impulsionadas pela ONGs e Universidades, se caracterizam por serem pontuais, abrangendo
um número baixo de beneficiários por vez (como o que ocorre no campo das reformas com a
ONG). Os serviços prestados caracterizam-se por uma excelência técnica, mas sem a garantia
de continuidade devido à passagem dos alunos pelos projetos de extensão ou então o tempo
de permanência das equipes das ONGS em relação aos projetos que financiam as ações. Neste
sentido, tanto as universidades quanto as ONG optam direcionar seus projetos à áreas
especificas de modo a poderem operar ações (pequenos projetos) articuladas em um mesmo
território. Como exemplo deste tipo de atuação existe a FEEVALE (Vila palmeira), CDES
(Medição de Conflitos) e PAP / IAB (Programa Bairrinho).
Com relação à abrangência 02 temas se destacam:
a. Escala de atendimento: fora dos programas governamentais que ofertam recursos
em quantidade a escala de atendimento é baixa. Por outro lado, mesmo com
volumes menores de atendimento, as ações no campo das melhorias tendem a um
12

Dados informados pela Empresa Vivenda em seminário realizado pelo CAU/BR na cidade de Porto
Alegre em junho de 2017.
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tempo de realização menor, e o processo de atendimento permanente e
continuado do Programa / Ação, faz aumentar, progressivamente, a escala de
atendimento, como mostram as ações praticadas pelas ONG e pela iniciativa
privada;
b. Abrangência da Ação: as demandas de produção habitacional ou regularização
fundiária têm sido atendidas pelos programas habitacionais governamentais e
neste sentido, tem suas etapas bem definidas pelo escopo do projeto, sendo
vinculadas ao repasse de recursos. Por outro lado, as iniciativas fora desta
estrutura, apresentam falhas no processo na etapa da execução. O caso das
melhorias, quando a execução fica à cargo dos beneficiários ou de outras
alternativas e arranjos que não tem uma responsabilidade técnica, é um exemplo
deste tipo de falha. Uma das iniciativas privada superou essa questão, vendendo
pacotes de reformas prontos, que incluem todas as atividades de um processo de
reforma: projeto, aquisição de material, execução da obra e acompanhamento.

2.3 Atores , Agentes e formas de atendimento
Este item do diagnóstico trará a leitura dos agentes (aqueles que estão produzindo
ATHIS) e atores (aqueles que estão animando as ações) que estão implicados nas ações de
ATHIS. As práticas desenvolvidas mostram que a ATHIS vem sendo promovida por três grupos
de agentes: poder público, a iniciativa privada (empresas e cooperativas), e organizações da
sociedade civil. O diagrama abaixo ilustra a forma de atendimento das demandas de ATHIS
identificadas a partir das experiências analisadas.

Figura 6: Diagrama de Atendimento
Fonte: Banco de Experiências de ATHIS – Elaboração: AH! Arquitetura Humana
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Os atores privados (empresas e cooperativas) atendem a produção de moradia popular
e está se inserindo no campo das reformas (melhoria da moradia), contudo faz isso por “fora
da institucionalidade”, e de forma desarticulada de outras políticas públicas como as de
planejamento urbano, regularização fundiária, infraestrutura e gestão de riscos, por exemplo.
Em outras palavras, tem como o objeto da sua ação a unidade habitacional, exclusivamente.
Este agente não atua na regularização fundiária ou na assessoria para promoção da justiça e
inclusão social nas cidades.
Como um dos atores dos seus processos, tem o empreendedor, articulador da cadeia
produtiva, que nos casos analisados, não são arquitetos. Estes são profissionais contratados e
parte do processo (insumo do produto). Além do empreendedor e do arquiteto, são atores do
processo, os clientes (que seriam os beneficiários da ação), os agentes financeiros, as lojas de
material de construção e os encarregados da mão de obras. Este agente não dialoga com o
poder público, não incorpora nos seus processos a etapa de aprovação de projetos, visto que
tem a sua demanda de “mercado” inserida em áreas de assentamentos informais que, além de
estarem fora da cidade formal, estão fora do processo de regulação do solo, uma barreira
burocrática, que aos olhos do mercado impedem as famílias de qualificar a sua moradia.

Figura 7: Diagrama de Atendimento Iniciativa Privada
Elaboração: AH! Arquitetura Humana

O poder público é o agente que interage com todas as demandas, com exceção da
assessoria para promoção da justiça e inclusão social nas cidades, visto que, é comum que
estas ações tenham como foco o próprio Estado, visto que é para ele que são direcionados
todos os esforços que visam garantir as demandas por terra e moradia adequada. O Poder
público aparece atuando em conjunto com outros atores, ONG e Universidades em projetos de
melhorias, de regularização fundiária e de produção. Quando atua no campo da produção e
regularização fundiária, o financiamento é via recursos do governo federal, através de
programas específicos com recursos direcionados (este ponto será detalhado no próximo
capitulo).
Dentre os agentes públicos identificados nas experiências, a CODHAB|DF desenvolve
programas que abrangem desde a regularização fundiária e intervenções em espaços públicos
até ações de melhorias nas unidades habitacionais – Programa Ações Urbanas. Este Programa
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contempla ações de melhorias habitacionais, relacionadas às questões de habitabilidade,
como o padrão mínimo da edificação, qualidade de iluminação e ventilação e também ações
para a requalificação do espaço público. Ele opera por poligonais (áreas / bairros) com
potencial para intervenção conjunta e que tenha um grau de organização comunitária. É um
Programa que articula varias ações em um mesmo território e, por consequência, vários
atores, no caso: a comunidade, os voluntários sociais, os voluntários técnicos, um coordenador
técnico, um coordenador técnico voluntário e um coordenador comunitário. Os
coordenadores e voluntários técnicos são arquitetos. Os coordenadores são contratados pela
CODHAB e os voluntários são arquitetos estrangeiros que vieram atuar de forma voluntária no
Brasil através de um convênio firmado entre o Governo do Distrito Federal e o Conselho
Internacional dos Arquitetos da Língua Portuguesa (CIALP). A Figura 8 ilustra os arranjos
propostos pelo Programa Ações Urbanas da CODHAB/DF:

Figura 8: Etapas de Atendimento do Programa Ações Urbana
Fonte: Ações Urbanas Comunitárias, CODHAB, 2017

A CODHAB tem outro arranjo que está diretamente relacionado às melhorias
habitacionais. Neste arranjo todas as ações prévias ao projeto e a sua elaboração correm por
dentro da institucionalidade, ou seja, são coordenados pelo poder público, até a etapa da
obra, que é contratada (empresa) por licitação. O diagrama apresentado na Figura 9
demonstra esse processo:
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Figura 9: Etapas de Atendimento do Programa Melhorias Habitacionais
Fonte: PARANHOS, 2015

Na perspectiva de uma ATHIS pública e gratuita, o poder público assume papel central,
em especial, o poder público municipal. As experiências analisadas mostram que, mesmo com
este potencial, este agente tem tido pouca incidência e participação, enquanto promotor, nas
ações de ATHIS. Não somente enquanto agente promotor, o poder público tem um papel
importante na articulação de outros agentes e das ações de ATHIS com outras políticas
públicas, na gestão desta articulação e na fiscalização das ações de ATHIS promovidas pelos
distintos agentes articulados. Nas experiências da CODHAB analisadas os arquitetos que atuam
com ATHIS são contratados de forma direta ou via convênios, o que demonstra uma
fragilidade em termos de estrutura institucional.
As assessorias (ONG, cooperativas, associações) conseguem atuar com os quatro
conjuntos de demandas de ATHIS, sendo a regularização fundiária e a infraestrutura de forma
parcial, pois não possuem estrutura para arcar com obras de porte, na escala urbana. É o
único segmento que atua no campo da promoção da justiça e inclusão social nas cidades. Nas
suas ações tendem a buscar parcerias e com isso acabam por realizar as suas atividades em
redes apresentando um grande potencial de articulação. Quando o trabalho técnico é
desenvolvido pelas ONG’s ou outras organizações da sociedade civil, os arquitetos são
contratados por projetos.
As universidades têm uma atuação mais forte, segundo as experiências analisadas, no
campo dos projetos de escala urbana, sendo poucos os casos de atuação com Melhorias ou
Produção da Moradia. Elas focam a sua atuação na etapa de anteprojeto e levantamento de
dados e operam via projeto de extensão universitária. Se por um lado seu potencial está na
realização de pesquisas e levantamentos, por outro, as universidades têm dificuldade de
ultrapassar o nível de anteprojeto, ou seja, não chegam à etapa de elaboração dos
documentos necessários para uma licitação, por exemplo. Outro fator importante deste
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contexto é a responsabilidade técnica por estas atividades. É comum, por exemplo, haver
divergência entre a carga horário docente e atividades profissionais de modo a assumir a
responsabilidade pela elaboração de projetos de maior envergadura.
São poucas, dentre os casos analisados, as experiências universitárias desenvolvidas
por dentro de uma “institucionalidade”. O caso da Vila Palmeira em Novo Hamburgo / RS pode
ser destacada como uma ação, desenvolvida nesta perspectiva, visto que seu arranjo envolveu
também o Poder Público. Outra experiência interessante neste sentido é a do Rio de Janeiro –
Programa Bairrinho – que articulou universidade (Programa de Residência Universitária),
poder público e uma Fundação como financiador da ação.
De modo geral, mas especialmente na atuação de ATHIS via entidades da sociedade
civil, além dos arquitetos urbanistas e engenheiros, a “Assistência Técnica” tem sido exercitada
por profissionais vinculados à outras disciplinas, como o direito, a geografia, o serviço social, a
psicologia urbana, etc. Por um lado, essa multidisciplinaridade dialoga com a complexidade
dos problemas urbanos e de moradia, mas por outro, extravasa uma das dimensões da Norma,
que define uma assistência técnica de arquitetura e engenharia. As práticas também mostram
que as necessidades das populações mais vulneráveis (foco da atuação da Lei 11.888/2008)
vão além da melhoria da unidade habitacional, da produção da unidade ou da regularização
fundiária, ou seja, as comunidades demandam por outras atividades que vão além do escopo
das atribuições do arquiteto urbanista.
Muitos atores importantes neste processo de ATHIS, não apareceram nas experiências
identificadas e analisadas para este PEI-ATHIS. Destacam-se neste contexto, os atores
institucionais, como o Ministério Público Estadual e Federal, a Defensoria Pública, os Bancos
Públicos, e o próprio Conselho de Arquitetura. Mesmo não assumindo papeis nas práticas, são
atores importantes para a implementação da ATHIS.
O Ministério Público, enquanto fiscalizador da lei precisa estar atento à aplicabilidade
da Lei 11.888/2008, na perspectiva da defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do
interesse social e do bem comum. Neste sentido, em nome da ordem urbanística deve intervir
nos casos em que as praticas de ATHIS não dialogam com esses princípios. A Defensoria
Pública é um ator importante do sistema de justiça, e aquele que está diretamente relacionado
às pautas que envolvem a promoção da justiça e inclusão nas cidades. O seu trabalho, em
defesa das populações mais vulneráveis pode e deve ser complementado por ações de ATHIS.
Os Bancos Públicos não aparecem nos cenários de ATHIS identificados, contudo podem ser um
importante canal de financiamento da ATHIS para as famílias com alguma capacidade de
endividamento. Neste sentido, em 201613 o CAU|BR formalizou parceria estratégica com o
Banco do Brasil e a Cielo para disponibilizar condições especiais para realização de operações
financeiras com o objetivo de ampliar e facilitar a contratação de serviços de Arquitetura e
Urbanismo, em especial o “financiamento daqueles que querem contratar um projeto
completo com o arquiteto de sua preferência e não dispõem de recursos suficientes”. Este
financiamento pode ser feito em até 48 meses. O CAU|BR tem atuado na promoção da ATHIS
13

A parceria foi assinada durante a 56ª Plenária Ordinária, em 22/07/16, pelo presidente do CAU/BR e
pelo Superintendente Regional de Governo do BB no Distrito Federal, Antônio Carlos Servo. Disponível
em: http://www.caubr.gov.br/conveniobb/
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através de ações descentralizadas. Será pauta das oficinas regionais a definição do papel do
Conselho, tanto em nível local como nacional, na implementação da ATHIS, propondo ações
em nível local, como também ações de maior incidência que precisam estar articuladas aos
demais Conselhos Estaduais e ao CAU|BR.
Diante do quadro apresentado, que relaciona agentes, atores e formas de
atendimento, os seguintes pontos são destacados:
a. Poder público articulador: um agente a ser potencializado, ativado, apoiado,
fomentado e incentivado a promover ações de ATHIS e a assumir a sua
responsabilidade diante dos pressupostos normativos que define a ATHIS
pública e gratuita. Isso passa pelo fortalecimento da política de habitação
local, através da estruturação dos Conselhos de Habitação e da capitalização
dos Fundos Locais de Habitação, ambos em dialogo com as praticas de ATHIS;
b. Poder Público fiscalizador: As praticas de ATHIS tem como se territorio
potencial o da informalidade, o que não deve excluir suas populações das
praticas de ATHIS e nem condena-las à intervenções que de modo algum
dialogam com a regulação do solo e os cuidados necessários à garantia do
direito à moradia e do bem comum. Neste contexto o poder público tem um
papel de fiscalizador importante. Mais de que regrar a construção , ou
“engessar a arquitetura”, as regulações urbanísticas são instrumentos públicos
para realizar a gestão do solo urbano, um dos fundamentos do dirieto à
cidade, e se por um lado esses instrumentos tendem a engessar o
desenvolvimento de ações ou excluir destes processos a cidade informal, que
detem a grande parcela da demanda da ATHIS, por outro, fere atribuições
profissionais, lesa principios constitucionais e mantém as famílias na
informalidade;
c. Arquiteto e a valorização Profissional: A oportunidade que era para ser dos
arquitetos, vem sendo impulsionada por negócios sociais, que contratam
arquitetos por salários abaixo do piso da categoria, que não operam por
dentro do sistema CONFEA – CREA, e que não tem envolvido os profissionais
autônomos ou os escritórios num processo necessário tanto para as cidades
como para a profissão;
d. Envolvimento dos demais atores estratégicos: os atores necessários para ATHIS
e que não aparecem nas praticas e experiências levantadas, precisam ser
estimulados e fomentados às praticas de ATHIS dentro do seu contexto de
atuação e contribuição.

2.4 Financiamentos
A partir da compreensão do Diagrama de Atendimento se avança sobre as formas de
financiamento da ATHIS. Para cada agente foi identificada a forma de financiamento da sua

www.ah.arq.br

32 | P l a n o d e I m p l e m e n t a ç ã o – PEI |ATHIS
prática compreendendo as 4 atividades inerentes à ATHIS: projeto, material de construção,
mão de obra e execução / acompanhamento.

Figura 10: Atividades Inerentes à ATHIS
Fonte: Banco de Experiências de ATHIS – Elaboração: AH! Arquitetura Humana

As ações que tem o Poder Público como agente promotor são realizadas com recursos
federais acessados via programas governamentais como Credito Solidário, MCMV, Papel
Passado e, mais recentemente, o Cartão Reforma. Estes programas financiam as 4 atividades
inerentes à ATHIS, independente da Lei 11.888/2008 e da sua perspectiva de intervenção.
Como exemplo de uma pratica de ATHIS, desenvolvida pelo poder público e na perspectiva da
Lei 11.888/2008, destaca-se a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal
– CODHAB. Suas ações CODHAB envolvem a produção, a reforma, ações em infraestrutura,
equipamentos públicos e regularização fundiária, todas de forma articulada à outras políticas
públicas e a partir de uma estratégia territorial para a distribuição dos profissionais
(arquitetos). Os recursos aplicados são oriundos de Operações de Credito (via Banco do Brasil
e CAIXA), da receita da CODHAB e do orçamento distrital.

Figura 11: Diagrama de Financiamento – Poder Público
Fonte: Banco de Experiências de ATHIS – Elaboração: AH! Arquitetura Humana
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A partir do Diagrama (Figura 11) observa-se que experiências como as da CODHAB tem o
dinamismo nas formas de financiar (e de dar viabilidade / materialidade) a ação como o
grande potencial, visto que torna a ação pública, de escala local, mais independente dos
programas do governo federal. O mais recente dos programas é o Cartão Reforma, que oferta
recursos para reformas, potencializando ações pulverizadas, mas com baixo valor,
contemplando parcialmente o projeto e a execução das intervenções e deixando a cargo do
morador a contratação de mão de obra, pode não ser muito efetivo. Uma modalidade de
credito que não aparece nas experiências analisadas é o Construcard, cuja finalidade é a
aquisição do material de construção, sem a exigência de projeto.
Os atores privados (empresas e cooperativas) têm as suas atividades financiadas via
programas governamentais. As cooperativas atuam de forma autogestionária, tanto no campo
da produção como no das melhorias, acessando recursos dos programas governamentais,
conforme demonstrado na Figura 11. No caso das empresas, quando atuam com a produção
de moradias, vinculadas ao poder público ou não, dependendo da faixa de renda, financiam as
suas ações via programas governamentais. Atuando no campo das melhorias habitacionais,
financiam as suas ações através dos próprios moradores, quando esses apresentam alguma
capacidade de endividamento. Foram identificados dois exemplos deste tipo de financiamento
que vem sendo praticado pelas as startups:

Figura 12: Diagrama de Atendimento pelo Mercado – Tipo de Financiamento para Melhoria da Moradia
Fonte: Banco de Experiências de ATHIS – Elaboração: AH! Arquitetura Humana

O arranjo praticado pela empresa Vivenda tem como potencial a realização do processo de
reforma do inicio ao fim, valorizando todas as etapas do processo, incluindo o projeto
arquitetônico que é minimizado na outra experiência. Uma alternativa viável para as famílias
com alguma capacidade de endividamento.
O terceiro grupo de atores (Universidades, ONGS e entidades), apresenta distintas formas
de financiamento. As organizações não governamentais – ONG- atuam nos quatros campos da
ATHIS e operam com recursos oriundos de fundações e organismos internacionais que
disponibilizam recursos à fundo perdido. As entidades, vinculadas aos movimentos sociais
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populares, operam por dentro de uma institucionalidade quando a ação ocorre no âmbito de
uma política pública. O diagrama abaixo demonstra as formas de financiar cada etapa da
ATHIS e os agentes envolvidos:

Figura 13: Diagrama de Atendimento Entidades - Tipo de Financiamento para Melhoria da Moradia
Fonte: Banco de Experiências de ATHIS – Elaboração: AH! Arquitetura Humana

Nestes casos, em que os agentes promotores estão ligados ao Terceiro Setor, o potencial
identificado é a diversidade de atores envolvidos no processo, além do envolvimento direto
das famílias em alguns arranjos propostos.
Como alternativa aos recursos oriundos dos programas governamentais, que via de regra,
já vem vinculados à sistemáticas que, em certa medida, definem o escopo das ações a partir de
padrões e tipologias pré-definidas, as organizações da sociedade civil vêm buscando novas
maneiras para financiar as praticas de ATHIS.
Neste sentido, observa-se a aposta de algumas organizações em estratégias que caminham
numa perspectiva mais autônoma, como por exemplo, os financiamentos coletivos
(crowdfunding), o microcrédito habitacional e as feiras de trocas. A ONG Soluções Urbanas tem
aportado experiências no campo das Reformas e Melhorias Habitacionais que trabalham com
essa diversidade de arranjos financeiros.
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O quadro abaixo sintetiza forma de financiamento utilizadas pelos agentes públicos e
privados, vinculado à etapa do processo:
Viabilidade via:

Projeto (AT)

Etapa do Processo
Material de
Mão de Obra
Construção

Acompanhamento
/ Execução

A. Subsídio
B. Microcrédito
C. Feira de Trocas
D. Crowdfunding
E. Recurso Público
F. Cooperação Técnica
Quadro 3: Formas de dar Viabilidade a cada Etapa do Processo de ATHIS
Fonte: Banco de Experiências -

Descrição das formas de viabilidade identificadas no Quadro3:
A. Subsídio: Pode ser público ou privado. O privado tem origem em financiamentos
coletivos ou está no escopo nos projetos institucionais das Organizações, como o que
ocorre em alguns projetos da ONG Habitat para a Humanidade que, ao captar o
recurso para seu Projeto de Produção Social do Habitat, inclui o valor do profissional e
do material de construção. Há outras variações nesta composição. Os subsídios
podem ser parciais ou integrais, e esta variação depende do grau de vulnerabilidade
econômica da família;
B. Microcrédito: Viabiliza a compra do material de construção e a remuneração da mão
de obra caso necessário, visto que a execução pode ser por mutirão, por exemplo.
Como são famílias de baixa renda, a capacidade de endividamento é baixa e por
consequência as intervenções na moradia acabam sendo pontuais. Em algumas
experiências, como é o caso da ONG Soluções Urbanas, há a necessidade de
contrapartida por parte da família. O valor concedido é financiado, e retorna com
juros baixos para um fundo do projeto, podendo ser acessado por outras famílias. A
possibilidade de financiar o recurso necessário, no tempo, é o que tem atraído as
famílias para este tipo de financiamento;
C. Feira de Trocas: Trata-se de uma forma criativa proposta pela ONG Soluções Urbanas
para atender a variável “material de construção”. A organização recebe doações de
materiais de construção e solicita aos moradores que coletem embalagens Tetrapark
que funcionam como moeda de troca para aquisição de material de construção. As
embalagens recolhidas são recicladas e transformadas em telhas ecológicas que
também podem ser adquiridas pela comunidade na “lojinha”;
D. Crowdfunding: Trata-se de uma estratégia que vem sendo adotadas pelas
organizações não governamentais para arrecadar recursos para aquisição de material
de construção e para o pagamento de mão de obra para a execução. O projeto
arquitetônico é pré-requisito para a arrecadação, e é fornecido pela organização
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promotora do projeto, que podem ser as ONG’s, as entidades, as associações,
cooperativas e movimentos populares organizados;
E. Recurso Público: São recursos vinculados à política municipal, estadual e federal
presentes nos fundos de habitação. São poucos os casos que os fundos de habitação
aparecem como fonte de recurso para a produção ou melhoria da moradia. Os fundos
de habitação são componentes da Política Nacional de Habitação e são necessários
para a promoção da ATHIS pública e gratuita. É na fragilidade dos fundos e do próprio
Sistema Nacional de Habitação que nasce a motivação para as outras formas de
financiamento que são oferecidas;
F. Cooperação Técnica: A cooperação técnica não é uma forma de financiamento, mas
pode ser entendida como uma das maneiras adotadas para viabilizar ATHIS,
justamente nos quesitos que constituem seu fundamento: o projeto, a execução e o
acompanhamento. A cooperação técnica é um ato formal utilizado entre atores
públicos que visa estabelecer um vínculo cooperativo entre si ou com entidades
privadas, desde que todos os envolvidos tenham interesses recíprocos e um propósito
comum, voltado ao interesse público. As partes implicadas fornecem estrutura ou
conhecimento técnico para seja viabilizado o objeto comum, sem nenhum repassa
financeiro. Um exemplo de cooperação técnica é a realizada entre o IAB e o Conselho
Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa – CIALP, cujo objetivo é trazer
arquitetos dos países filiados ao CIALP para que durante seis meses atuem enquanto
voluntários nos dez postos de assistência técnica para habitação de interesse social
mantido pela CODHAB, sob a coordenação de arquitetos urbanistas funcionários do
Governo do Distrito Federal.
A promoção da Assistência Técnica pública e gratuita pressupõe o seu funcionamento
através das políticas públicas ou em dialogo com elas. Se esta é uma premissa válida, a
fragilidade das políticas públicas de habitação, decorrente da descontinuidade das ações
estatais e da fragilidade dos seus instrumentos configuram-se como um entrave para a
aplicação da Lei 11.888/2008, ou seja: (i) planos de habitação que não avançam para uma
implementação; (2) fundos de habitação sem recursos, e; (3) conselhos de habitação que ficam
desamparados diante da ausência de recursos e das ações estatais que não dialogam com o
planejamento: ações sem planos e planos sem ações.

2.5 A relação do arquiteto urbanista com ATHIS
A participação dos arquitetos urbanistas nas práticas de ATHIS é uma variável importante
para CAU|SC pensar as estratégias para a sua implementação. O Estado de Santa Catarina tem
7.023 arquitetos urbanistas ativos no Estado. Em uma perspectiva regional, a concentração de
profissionais está na Região de Florianópolis, seguido por Blumenau e Joinville. Juntas, essas
regiões concentram 56% do total de profissionais registrados no Estado, como mostra o
Gráfico 1 e a Figura 12 abaixo:
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Gráfico 1: Arquitetos Urbanistas por Região
Fonte: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, 2016.

Além de compreender a distribuição espacial dos profissionais, é importante ter uma
leitura de outros agentes de produção de ATHIS no Estado. As Universidades tem se mostrado
um parceiro nas ações de ATHIS, nem tanto como promotores, mas como parceiros nas
etapas de projetos e, também, nas que a antecedem. A Figura 12 apresenta o quadro desta
distribuição no Estado de Santa Catarina:

Figura 14: Profissionais e IES por Região
Fonte: Dados: CAU|SC – Elaboração: AH! Arquitetura Humana
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Identifica-se que há instituições de ensino e profissionais em todas as regiões do estado de
Santa Catarina e uma concentração, tanto de profissionais como de instituições nas regiões de
Florianópolis e Vale do Itajaí. A região serrana apresenta os menores números de instituições e
profissionais, sendo também e de mais baixa densidade populacional. Este cenário que
reúnem profissionais e instituição de ensino, ao ser analisado em conjunto com as principais
demandas habitacionais, pode apontar pautas estratégicas para a ATHIS e atores locais a
serem fomentados. Trata-se de um campo fértil para a promoção da ATHIS, que associado ao
poder público, pode caminhar na perspectiva de uma ATHIS pública e gratuita. Para tanto se
entende necessário o levantamento mais detalhado do perfil dos profissionais, e seu propósito
de atuação profissional.
Além da distribuição espacial dos profissionais e da necessidade de identificar os seus
enfoques profissionais, este capitulo abordará outras questões relativas ao profissional
arquiteto que tem implicações na implementação da ATHIS, a saber: participação do arquiteto
nas ações de ATHIS, a forma de contratação, remuneração, honorários e perfil dos
profissionais para atuar com ATHIS.
A partir das experiências analisadas, percebe-se que o arquiteto urbanista não está
presente em todas as atividades técnicas de ATHIS. As etapas de acompanhamento das obras,
especialmente, ficam descobertas de uma atuação técnica. Nas ações promovidas pela
iniciativa privada, identifica-se uma experiência que vende um pacote de serviço que reúne
todas as fases do processo de uma reforma, na qual o arquiteto urbanista é parte do processo
(Vivenda). Identificam-se ainda praticas nas quais o projeto, execução e acompanhamento são
minimizados. O projeto, por exemplo, é reduzido à imagens e fornecido de forma gratuita, as
vezes como atrativo para a compra de materiais ou até mesmo a execução da obra. Um
mercado muito aquecido pela presença de inúmeros profissionais ocasiona este tipo de
“oferta” dos serviços (lei da oferta e procura). A necessidade por moradia das populações de
baixa renda associada à necessidade de venda em um contexto de crise, força ações no
sentido de minimizar custos. Nesta lógica, operam as pequenas construtoras, madeireiras e
empreiteiras que tendem a diminuir o custo do seu produto, adotando a logica de projetos
padronizados que “dispensam” em tese, a participação de um arquiteto urbanista.
Com relação a forma de contratação, identificam-se, nas praticas, alguns padrões. Quando
o agente promotor é o Poder Público, o profissional arquiteto urbanista ou é do quadro do
serviço público, ou é contratado para projetos pontuais de ATHIS. É comum ter municípios sem
a presença de um arquiteto urbanista, o que aponta a necessidade de ações, por parte do
CAU|SC que criem a consciência da necessidade deste profissional no setor público associada à
ações fiscalizatórias direcionadas à dinâmica interna da gestão pública, envolvendo, atribuição
e exercício profissional, remuneração, forma de contratação e condições de trabalho.
Na experiência da CODHAB - DF, por exemplo, os serviços técnicos são desenvolvidos pelo
quadro de profissionais da CODHAB que atua de forma descentralizada, instalando escritórios
nas comunidades onde há intervenção e ações do programa. Esses escritórios contam com um
arquiteto coordenador e um estagiário. O trabalho técnico é reforçado com ações voluntárias
que contemplam também, serviços técnicos. Esses voluntários são arquitetos vindos de outros
países através de um acordo técnico firmado entre o IAB e o CIALP.
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A forma de contratação varia conforme o agente. As ONGs tendem a contratar os
arquitetos urbanistas por projetos, cuja remuneração é calculada por Hora Técnica sendo que
em alguns casos identifica-se o pagamento do salário mínimo profissional. É comum que este
mínimo profissional venha descolado das garantias trabalhistas. As cooperativas e associações
contratam o projeto, o que corresponde a uma contratação por “honorários” que em muitos
casos, já vem pré-estabelecidos pelos programas do governo e suas sistemáticas. Nesta
relação, o acompanhamento das obras tende a ficar prejudicado pela escassez dos recursos
nesta fase do processo.
Além da atuação dos arquitetos nas ações de ATHIS e maneira de contratação, os
honorários também aparecem como um ponto a ser trabalhado. O IAB propôs, no âmbito do
Seminário sobre ATHIS realizado em 2015, uma tabela de serviços e honorários, a serem
oferecidos para as demandas de ATHIS, que contempla alguns serviços. Importante destacar
que, na perspectiva de uma ATHIS mais ampla, que não atue somente nas demandas de
melhorias, faz-se necessária a adoção de critérios para valorização das outras atribuições do
arquiteto urbanista. Nas demandas para a promoção da justiça e inclusão social nas cidades,
por exemplo, o Laudo Técnico é uma atividade, que tende a encarecer os processos e
prejudicar a defesa do direito à moradia das famílias que moram em ocupações, por exemplo.
Dentre as experiências analisadas, uma adota o tabelamento dos serviços como uma
estratégia de remuneração de ATHIS. A experiência internacional Província de Holguim, Cuba Arquiteto da Comunidade – que oferece serviços técnicos profissionais para a melhoria das
condições construtivas das unidades habitacionais, os serviços são tabelados. A
Com relação ao tabelamento dos serviços, importante recorrer à Tabela de Honorários do
CAU|BR, que tem um campo denominado de “Categoria da Edificação” onde existe a
alternativa denominada de “Projeto de Habitação de Interesse Social”. Esta opção diminui em
38% o custo da elaboração do projeto, comparado com a categoria residência baixo padrão,
outra categoria da Tabela. Podemos analisar de forma comparativa, o valor de projeto
definido pela Tabela do CAU|BR, com os valores praticados pela iniciativa privada, tendo como
referência a reforma de um banheiro.
Banheiro 4m²:
Descrição: Reforma

Iniciativa Privada*
Tabela CAU
R$ 4.900,0
R$ 4.500,00
Projeto, material, mão de obra e Projeto: R$ 403,00
acompanhamento. Execução em Execução: 4.400,00
6 – 10 dias;
s/ acompanhamento
Quadro 4: Parâmetros de Valores
Fonte: Vivenda 2014, atualizado pelo CUB - outubro 2017

Importante destacar que o resultado da Tabela do CAU|BR depende dos valores adotados
para os insumos que compõe a elaboração do projeto. Estes insumos variam de região para
região e levam em conta o padrão do escritório (alto, médio, baixo) sua localização (custos de
aluguel), estrutura disponível, entre outros. Neste sentido, mesmo que a tendência seja o de
adotar a Tabela do CAU|BR e sua flexibilização com relação á HIS, cabe um exercício sobre os
insumos do projeto.
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A partir dos debates junto à CTEC e das oficinas regionais, foi possível perceber que não há
consensos com relação à adoção de valores tabelados para atividades que envolvam ATHIS,
tampouco sobre a adoção de valores fechados, por metro quadrado, diferenciados para as
atividades que envolvam ATHIS.
Atuar em ATHIS, de forma autônoma, via escritórios, por contratos ou através do serviço
público, vai demandar do CAU|BR uma regulação ou orientação sobre as formas de cobrança e
honorários. Nas contratações dos serviços pelas empresas que estão explorando este
mercado, uma possibilidade real associada ao número de novos profissionais no mercado, a
fiscalização deve ser sobre o cumprimento do piso salarial da categoria.
Por fim, algumas considerações sobre o perfil dos profissionais para atuar com ATHIS, a
partir de qualquer uma das arenas identificadas (poder público, organizações da sociedade
civil e iniciativa privada - escritórios / profissionais autônomos). Trabalhar com ATHIS a partir
dos espaços institucionais se dá via concurso público e pressupõe uma pré-disposição a atuar
com demandas públicas da arquitetura. Neste campo, identifica-se, segundo MORAES (2012)
situações onde os técnicos desconhecem os processos com os quais estão envolvidos, em
especial quando esses processos não estão vinculados à praticas rotineiras da administração
pública. A ausência ou desconhecimento dos processos resultam da ausência de programas e
das rotinas técnicas e administrativas necessárias para a sua operacionalização (o fluxo da ação
dentro da instituição pública). Como a ATHIS, enquanto política pública, ainda é um desafio
para as administrações públicas, e por consequência para os profissionais à elas vinculados,
vislumbra-se a necessidade de capacitação deste tema junto aos técnicos estatais, tanto os
arquitetos como os demais atores implicados.
As organizações da sociedade civil – ONG e OSCIP tendem a atrair profissionais para atuar
em ATHIS através do próprio apelo social dos seus projetos. Neste sentido são profissionais
com perfil para atuar com estas demandas. O desafio neste campo de atuação está em
desmistificar esta pratica profissional de uma ação de caráter assistencialista ou de um
“voluntariado” e reforçar este campo de atuação como uma arena e um campo fértil para
praticas de ATHIS a ser explorada pelos profissionais de arquitetura e urbanismo.
Já os profissionais ligados à iniciativa privada, seja de forma autônoma ou via escritórios,
não tem a ATHIS como um nicho de mercado, salvo raras exceções. Um termômetro desta
realidade são as startups que são negócios sociais que não tem o arquiteto como agente
promotor. Sem dúvidas, a ATHIS tem se mostrado um campo fértil para o exercício
profissional, diante do grande numero de novos profissionais, que todo semestre são
colocados no mercado pelas instituições de ensino. Crescem as instituições de ensino de
arquitetura, cresce o número de profissionais no mercado. Também cresce o numero de
moradores em assentamentos informais e o numero de pessoas que autoconstroem as suas
moradias. Mesmo diante deste cenário, as instituições de ensino ainda não estão formando
profissionais para atuar com esta realidade, visto que conteúdos indispensáveis para a
compreensão do contexto no qual está inserido o “público alvo”, como direitos humanos e
políticas públicas, sequer integram a grade curricular dos cursos de arquitetura e urbanismo.
Como consequência, temos uma distribuição desigual entre demanda e profissionais ( sejam
autônomos ou escritórios), onde os 5% da população que tem condições de acessar assistência
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técnica tem à sus disposição mais de 90% dos profissionais, enquanto que a maior parte da
população não acessa este serviço que é tão necessário ao desenvolvimento da vida.
A partir das oficinas regionais foi possível apreender que o conteúdo necessário a uma
atuação com ATHIS deve passar a integrar a grade curricular dos cursos de arquitetura, e que
os novos profissionais interessados em atuar com este público, demandam por formação e por
orientação sobre as maneiras de tornar a ATHIS uma prática profissional viável
economicamente. Estes profissionais tendem a atuar de forma autônoma ou associada à
outros profissionais, sem necessariamente estarem constituídos em um pessoa jurídica
(escritório). Na região de Joinville foi identificada uma iniciativa neste sentido, cujo objetivo é a
estruturação de um escritório a partir de um modelo (Vivenda) cuja formatação está sendo
orientada pelo SEBRAE. Independente da forma de atuação, a conexão entre os profissionais
interessados e a demanda ainda é um desafio, que junto com a remuneração, tem que ser
vencido pela implementação da ATHIS.
Na relação do profissional arquiteto com a ATHIS, três pontos são destacados:
a. A participação do arquiteto urbanista na assistência técnica para habitação de
interesse social é mais do que necessária, é urgente. Segundo dados do CAU/BR, o
mercado da construção civil absorve em torno de 5% deste contingente profissional.
Há, sem dúvidas, a necessidade de uma melhor distribuição destes profissionais para o
atendimento das demandas sociais da arquitetura;
b. A responsabilidade técnica nas pré-existências, tanto em termos de registro no
Conselho e sua relação com as responsabilidades civis implicadas, como na regulação
pública (órgãos da administração pública municipal, estadual e federal) sobre estes
serviços. O desconhecimento, sobre esta relação tem inibido a atuação de
profissionais no mercado de ATHIS;
c. Honorários e formas de contratação: a definição de parâmetros que atendam as
necessidades das famílias, que sejam passíveis de captação e que valorizem o
profissional técnico;

2.6 Fiscalização: O posicionamento e regulamentação do CAU em relação à ATHIS
O Conselho de Arquitetura vem colocando a ATHIS na sua pauta, de forma mais incisiva
desde 2015 a partir do patrocínio de ações de ATHIS na cidade de Diadema. As ações
desenvolvidas em Diadema pela Habitar Arquitetura e em Brasília pela CODHAB foram
divulgadas como experiências importantes e abriram um debate sobre ATHIS no CAU que
culminou com a destinação de 2% do orçamento do CAU|BR e dos CAU|UF para financiar
ações de assistência técnica em habitação de interesse social.14 Além da destinação dos
recursos, o CAU|BR passou a promover Seminários para debater o tema, visitar experiências,
realizar levantamentos de dados e apoiar projetos de ATHIS.

14

Homologado na 56º Plenária do CAU|BR que contou com a participação e exposição do Arquiteto
Clovis Ildefritz.
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A partir destas ações o CAU|BR identificou como um dos entraves da ATHIS, a falta de uma
regulamentação definindo, especialmente, a origem dos recursos e tendo como foco da ação,
os municípios brasileiros.
Em termos de regulação, poucos atos foram promovidos pelo CAU|BR além da destinação
dos recursos para ATHIS. Um destes, refere-se a possibilidade de emissão de RRT Mínimo para
ATHIS:
É o registro de atividades técnicas de Arquitetura e Urbanismo referentes a
edificação de uso residencial unifamiliar com área de construção total de até
70 m² ou atividades técnicas habitacionais que se enquadrem na Lei n°
11.124/2005, que trata do Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social, ou na Lei n° 11.888/2008, que assegura a assistência técnica para
projeto e construção de habitação de interesse social. (CAU, 2014)

Segundo o Art.8º da Resolução n.º 91|2014, o RRT Mínimo pode ser usado para
edificações destinadas ao uso residencial unifamiliar com área de construção total de até 70m²
e em atividades técnicas de arquitetura e urbanismo vinculadas à produção habitacional que
se enquadrem na Lei n.º 11.124/2005 ( Sistema Nacional de Habitação) ou na Lei 11.888/2008
( Lei de Assistência Técnica) desde que vinculadas ao mesmo endereço do lote ou do conjunto
habitacional.
Para além das regulamentações relacionadas à ATHIS e da destinação orçamentária,
outros pontos merecem destaque neste capitulo, visto que aparecem nos relatos e
experiências analisadas como pautas que precisam ser debatidas junto ao CAU|BR e CAU|UF
para a plena realização da ATHIS, na perspectiva dos profissionais de arquitetura e urbanismo.
Assim, os tópicos, posicionamento e regulamentação do CAU e relação à ATHIS serão
analisados sob duas perspectivas, o do exercício da profissão segundo a Lei 12.378 / 2010 –
que Regulamenta o Exercício da Arquitetura e Urbanismo e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do
Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências – e da Resolução n. 52 - Código de Ética.
Os arranjos propostos para a implementação das ATHIS, seja no âmbito institucional ou
fora dele, tem aportado elementos importantes com relação à fiscalização do exercício da
profissão de arquitetura e urbanismo (Art.24º § 1). A partir das experiências analisadas e das
atividades que vêm promovendo debates sobre a ATHIS no país e no estado de Santa
Catariana, três pontos são destacados: responsabilidade técnica, exercício profissional e
relação com os órgãos públicos responsáveis pelo ordenamento do uso do solo.
O Registro de Responsabilidade Técnica – RRT é uma responsabilidade do arquiteto e
constitui infração disciplinar não efetuar o Registro (RRT) quando este for obrigatório (Lei
12.278/2010, Art. 18; XII). O Art. 4º da Lei 11.888/2008 diz que “em qualquer das modalidades
de atuação prevista no caput deste artigo, deve ser assegurar a devida anotação de
responsabilidade técnica” (atual RRT), sendo atribuição dos Conselhos a fiscalização. Da leitura
conjunta destas normas compreende-se que há a necessidade de registrar, via RRT, as
atividades de ATHIS. Contudo, o que se observa é que, nas práticas de ATHIS, esta exigência
normativa não vem sendo atendida, sob dois argumentos: o risco e o custo.
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O risco relaciona-se á Responsabilidade Técnica sobre duas perspectivas: (a)
responsabilidade técnica diante do CAU e obrigações civis relacionadas; (b) responsabilidade
técnica diante a regulação pública das autoridades competentes. Sobre o primeiro, o
diagnóstico identificou dúvidas na relação do RRT com as obrigações civis. Mais do que se
responsabilizar diante do CAU, os profissionais têm receio de se responsabilizar por reformas e
intervenções em edificações que eles desconhecem os antecedentes estruturais. Mencionam a
responsabilidade civil (Código Civil Brasileiro) e a NBR 16.280/2014. Sobre o segundo item, o
risco está nas pré-existências presentes em assentamentos informais, que além dos “riscos”
descritos no item anterior, também estão à margem das regulações públicas (Código de Obras,
Plano Diretor, Legislação Ambiental, etc).
Se por um lado a responsabilidade técnica tem sido fator de afastamento dos profissionais
deste campo de atuação (risco) por conta da rigidez normativa e das dúvidas relacionadas à
responsabilidade técnica em reformas e intervenções em habitação popular, em especial
aquelas localizadas em assentamentos informais por outro, são estas atividades, nestes
territórios, os que concentram a maior demanda para ATHIS. Este cenário é reforçado
também, pelas iniciativas privadas, visto que, são nos assentamentos informas que as startups
instalam seus escritórios para atender as demandas por melhoria habitacional sem, no
entanto, estabelecer diálogos dos seus serviços com o RRT. 15
Nas práticas da iniciativa privada (mercado) e das ONG é comum a não formalização de
uma “responsabilidade técnica”, diante das dúvidas com relação à emissão do RRT, em
especial no campo das reformas. Na dúvida, e, como nesses territórios a informalidade
também é normativa (plano diretor, código de obras e aprovação de projetos) é comum que o
RRT não seja emitido.
Seguindo no campo do risco na informalidade, mas agora com o tema da aprovação de
projeto. Grande parcela das demandas de ATHIS encontra-se em territórios que vivem na
informalidade e que demandam por outras ações públicas, como a urbanização e o
reconhecimento da posse através da titulação, por exemplo. Referente à aprovação de
projetos junto aos órgãos competentes, observa-se que, se por um lado essas regulações estão
no escopo da atuação profissional e da obrigação estatal sobre o ambiente construído, por
outro, acabam engessando a atuação desses profissionais, discriminando os moradores das
áreas precárias e inviabilizando o atendimento das famílias. Além das normas nacionais e
locais, que buscam disciplinar o uso e a ocupação do solo, os agentes financeiros também
criam suas normas, que em muitos casos dificultam a implementação de ações de assistência
técnica quando não a inviabilizam.
Importante destacar que tanto a atribuição profissional, quanto o Código de Ética
Profissional, trazem elementos que versam sobre as obrigações sociais do arquiteto para com
o interesse público que dialogam com a responsabilidade técnica e a submissão das suas
atividades às Leis que são aplicadas pelos órgãos públicos. Duas obrigações profissionais que
vão para além de cumprir ritos burocráticos:
15

No Seminário sobre Empreendedorismo Social realizado pelo CAU|BR em Porto Alegre em Junho de
2017, os empreendedores presentes, que atuam com ATHIS declararam não emitir RRT sobre as suas
atividades, alegando o custo e a informalidade fundiária da demanda atendida.
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“O arquiteto e urbanista deve defender o interesse
público e respeitar o teor das leis que regem o exercício
profissional, considerando as consequências de suas
atividades segundo os princípios de sustentabilidade
socioambiental e contribuindo para a boa qualidade das
cidades, das edificações e sua inserção harmoniosa na
circunvizinhança, e do ordenamento territorial, em
respeito às paisagens naturais, rurais e urbanas”. Código
de Ética, 2013.
Nesta perspectiva, deixar as famílias desassistidas, ou intervir num cenário de
informalidade espacial e normativa é falha profissional, e esta dualidade acaba sendo um
entrave para a atuação dos profissionais com ATHIS.
Com relação ao custo, já existe um indicativo de que se estabeleçam convênios entre os
agentes promotores e os conselhos de arquitetura e engenharia com a finalidade de assegurar
a isenção das taxas de RRT, dado o interesse público dos serviços de ATHIS. Hoje existe o RRT
mínimo para atividades técnicas que se enquadrem na Lei 11.888/2008, desde que estas
estejam vinculadas, em termos territoriais (mesmo endereço, lote, conjunto habitacional), à
uma ação de produção habitacional.
Outro tema importante relativo à fiscalização refere-se à oferta de projetos atrelada ao
material de construção e descolada de ação de assistência técnica, bem como as relações
profissionais e de contratação estabelecidas nas ações via iniciativa privada. A busca pela
consolidação de um campo de trabalho importante para arquitetos e urbanistas, não pode ter
como resultado a precarização das condições de trabalho deste profissional.
Este cenário aponta a necessidade de que o CAU estabeleça um debate interno sobre
estes temas (Registro de Responsabilidade Técnica, precarização do trabalho e aprovação de
projetos) de modo a buscar mecanismos para garantir de fato uma responsabilidade técnica
para este público, com segurança jurídica para os profissionais.

2.7 Regulação: Levantamento e análise da legislação referente ao tema de ATHIS
As discussões sobre assistência técnica nascem na esteira da luta da reforma urbana, na
década de setenta e das mobilizações populares em torno da moradia que culminam no
processo constituinte com a inclusão de dois artigos na Constituição Federal que versam sobre
os temas urbanos, a partir dos quais a moradia é um dos seus pilares. Em nível nacional o
Projeto de Lei 6.223/2002 é proposto pelo arquiteto urbanista Clovis Ilgenfritz , então
Deputado Federal que institui o Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica ATME – para pessoas de baixa renda. Este projeto acabou sendo referência para a Lei 11.888
de 2008.
A década de 1990 foi um período de muitas insurgências no campo habitacional.
Diante de uma demanda que crescia junto com o crescimento desenfreado das cidades,
entidades e movimentos populares promoveram muitas ações em mutirões, apoios técnicos
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coletivos e cooperativas. Em 1999, Porto Alegre, um dos berços desses processos,
regulamenta a Lei Orgânica do Município ( Art. 233, inciso IV) e institui o Programa de
Assistência Técnica ao Projeto e Construção de Moradia Econômica a pessoas de baixa renda –
Lei Complementar n.º 428. Esta norma não define mecanismos claros com relação a
operacionalização das ações de assitência técnica, apenas cria critérios de atendimento,
autoriza a criação de convênios, define quem são os beneficiários e autoriza isenções para
taxas administrativas.
Em 2002, São Paulo edita a Lei 13.433 que dispõe sobre o “Serviço de Assistência
Técnica em Habitação de Interesse Social (...)”. Além de reforçar critérios de atendimento já
existentes no âmbito da política municipal de habitação e amarrar as ações à programas já
existentes, a norma avança na definição da maneira de como operacionalizar a ação de
assistência técnica. Neste sentido, propõe o cadastramenmto de profissionais com adefinição
de critérios e responsáveis, dentro do poder executivo. A Lei parte de uma visão
interdisciplinar da assistência técnica, traduzida no conteúdo do seu Art. 10º, que define como
os serviços a serem prestados no âmbito da Lei, “estudos, planos e projetos de intervenção
jurídica, fisica, social e ambiental, acompanhar a tramitação de documentação técnica,
jurídica, administrativa e contábil, acompanhar as comunidades nas etapas de obras,
promover ações de formação nas áreas de educação, cultura, direitos humanos,
desenvolvimento urbano, entre outras”. Também define o orçamento público como a fonte de
recursos para implementação da Lei.
Cabe destacar que paralelamente a estas iniciativas locais, ações normativas e
institucionais também ocorriam no nível nacional, que depois da edição do Estatuto da Cidade
em 2001, rumou na criação do Ministério das Cidades e de um Sistema Nacional de Habitação
de Interesse Social de Interesse Social - SNHIS, dois elementos importantes para a estruturação
de um política que em nível nacional articulasse normas, programas e projetos e recursos para
o atendimento das demandas habitacionais, no qual a ATHIS se coloca como um dos seus
eixos.
O SNHIS, a partir da organização da demanda habitacional do país, propôs formas de
atendimento a partir da composição de três princípios de base constitucional: o planejamento,
traduzido através dos planos nacional, estadual e local de habitação; a participação, traduzida
através dos conselhos de habitação nas três escalas governamentais e; o financimento da
política traduzido nos fundos de habitação, também nas três esferas governamentais. O
quadro das necessidades habitacionais foi organizada em três grupos: déficit ( reposição do
estoque), inadequação e demanda futura. As formas de atendimento previram vários arranjos
levando em consideração o tipo de demanda, a renda a partir de critérios regionais e os atores
produtivos:

Figura 15: Base para arranjo de atendimento do SNHIS
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Em vários das arranjos propostos a assistência técnica aparece como um dos
componentes para atendimento da demanda habitacional. Inserida no âmbito de uma política
pública, proposta para atender um direito constitucional (moradia) tem caráter público
(agente promotor) e garantida a gratuidade do atendimento para as famílias de baixa renda.
Nesta perspectiva, em 2008 é sancionada a Lei 11.888, que assegura:
“o direito das famílias de baixa renda à assistência
técnica pública e gratuita para o projeto e a construção
de habitação de interesse social, como parte integrante
do direito à moradia previsto no Art 6º da Constituição
Federal ...” ( BRASIL, 2008)
A Lei 11.888/2008 é restrita as demadas dos campos da arquitetura, urbanismo e da
engenharia (Art. 2º, § 1º). Segundo a Lei, abrange todos os trabalhos de “projeto,
acompanhamento e execução da obra” necessários para edificação, reforma e regularização
fundiária da habitação. O texto da Lei deixa dúvidas com relação a cobertura sobre as outras
atribuições profissionais que não estão inseridas no grupo de “projeto, acompanhamento e
execução da obra”. Traçando um paralelo com os 7 grupos de atividades do arquiteto
urbanista, estariam cobertas pelo Lei 11.888/2008, dois grupos de atividades: 1-Projeto; 2Execução. Atividades presentes nos grupos 4 (Meio Ambiente e Planejamento Urbano e
Regional) e 5 ( Atividades Especiais em Arquitetura e Urbanismo), que são demandas de ATHIS
na perspectiva dos seus usuários, não estariam cobertas pelo texto da Lei.
Proposta no âmbito de uma política pública, a Lei 11.888/2008 tem seu funcionamento
amparado, prioritariamente, pelo financiamento público a partir dos seus fundos (Art. 3º)
estando prevista a utilização de recursos privados (Art. 6º). O SNHIS, avançou em termos
normativos e institucionais, mas na prática não tem funcionado em grande parte dos estados e
dos municípios brasileiros. Partindo de uma perspectiva estatal, o funcionamento da ATHIS
pública e gratuita depende da capitalização dos fundos de habitação, como também, da
estruturação daqueles que devem operacionalizar a política por dentro das instituições
públicas. Neste contexto, os municípios assumem um papel central. A Lei aponta diretrizes
importantes com relação ao atendimento da ATHIS, como por exemplo, necessidade de
cadastro de profissionais, critérios para seleção de demada, princípios para as intervenções,
entre outros, indicando atores responsáveis pela sua operacionalização. Todo esse conteúdo,
deve estar detalhado numa proposta de regulamentação.
Esta regulamentação precisa avançar. As propostas de regulamentação analisadas, em
carater preliminar nesta etapa, mostram uma reprodução dos princípios e diretrizes da Lei
Federal. Uma regulamentação deve avançar no “como”, em nível local, os princípios e
diretrizes da norma federal serão desenvolvidas no nível local. O Quadro 5 apresenta alguns
pontos da Lei 11.888/2008 que podem ser objeto de regulamentação local:

Conteúdo / Artigo
Art. 2º
§ 2º Além de assegurar o direito à moradia, a
assistência técnica de que trata este artigo
objetiva ( ...) propiciar e qualificar a ocupação

Regulamentação - orientação
Este item pressupõe a necessária submissão dos
projetos de ATHIS aos órgãos públicos das
administrações públicas locais, sendo essa
prerrogativa um entrave, aos olhos dos operadores
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do sítio urbano em consonância com a
legislação urbanística e ambiental.

Art. 3º
A garantia do direito previsto no art. 2o desta
Lei deve ser efetivada mediante o apoio
financeiro da União aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios para a execução de
serviços permanentes e gratuitos de
assistência técnica nas áreas de arquitetura,
urbanismo e engenharia.

Art. 3º - § 1º
A assistência técnica pode ser oferecida
diretamente às famílias ou a cooperativas,
associações de moradores ou outros grupos
organizados que as representem.

Art. 3º - § 4º
A seleção dos beneficiários finais dos serviços
de assistência técnica e o atendimento direto a
eles devem ocorrer por meio de sistemas de
atendimento implantados por órgãos
colegiados municipais com composição
paritária entre representantes do poder
público e da sociedade civil.

Art. 4º
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

de ATHIS, no atendimento de problemas de
moradia, que via de regra estão localizados na cidade
dita “informal”. A consonância com a legislação
urbanistica e ambiental deve ser atendida através de
mecanismos locais, não tradicionais, que operem
esses processos com a urgência que lhe são
característicos. Ex: a aprovação de um projeto de
reforma ou de uma construção demanda um lote
regular. Aguardar pela finalização de um processo de
regularização fundiária pode ser substituído, por
exemplo, por exigências do tipo: inserção em
programa de regularização fundiária, atestado de ser
lote regularizável, sem implicações ambientais, livres
de riscos, etc, com orientações para cosntrução que
estejam alinhadas à flexibilização de padrões edílicos
que garantam princípios mínimos de habitabilidade.
A lei de regulamentação poderá definir etapas para
um processo mais “flexivel” de aprovação que pode
conter visitas técnicas dos agentes públicos;
Mais do que ter Fundos e Conselhos instituídos em
nível local, que tenham em seu conteúdo normativo
a assistência técnica como um item a ser atendido
pelos recursos públicos, é importante que fique
claro as fontes de recursos que alimentarão esses
Fundos. Via de regra eles podem receber recursos
oriundos de doações e da aplicação dos instrumentos
da política urbana. Além disso faz-se necessário que
ações de ATHIS envolvendo seus 4 elementos –
projeto, material, mão de obra e execução apareçam nos PPA / LDO dos entes públicos para que
estejam na lista de ações prioritarias de atendimento
da gestão;
Ofertar o serviço de ATHIS diretamente as famílias de
modo idôneo requer um cadastro prévio destas
famílias, elaborado a partir dos princípios e diretrizes
a política local de habitação. Este cadastro pode
estar vinculado a outros programas como os de
regularização fundiária, sendo este um dos critérios
de priorização de atendimento, mas não o único. O
mesmo ocorre com as entidades: um cadastro destas
entidades de modo a “habilitá-las” para o
atendimento das famílias.
A seleção a partir de um cadastro da demanda, pode
ser realizada pelo Conselho de Habitação e tecnicos
sociais vinculados à pasta da habitação no município.
O papel do Conselho, enquanto colegiados
municipais com composição paritária entre
representantes do poder público e da sociedade civil,
é o de definir as regras para a seleção. Já os tecncios
sociais são aqueles que têm a capacidade tecnica
para realizar a seleção da demanda. Este tramite
deve ser normatizado através de algum instrumento.
Na relação com os distintos agentes produtores de
ATHIS é necessário deixar claro a forma de
remuneração do serviço de assistência técnica. No
caso dos servidores públicos o indicativo é de que já
recebem pelo serviço, e neste caso o recurso
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destinado para a assistência técnica fica sem sentido.
Se for uma remuneração complementar, deve entrar
em diálogo com o regime de horas e dedicação
profissional do arquiteto de acordo com o regime
estatutario da instituição. Logo, suger-se um
regramento. No caso de item II e III, os contratos e
convênios estabelecem as regras da parceria.
Contudo deve estar claro a forma de remuneração
dos serviços e as formas de repasse. Com relação ao
item IV requer uma regulamentação em nível
nacional, estadual ou municipal para o
cadastramento desses profissionais, contendo
critérios para cadastramento, para distribuição e
atendimento da demanda, formas de atendimento,
serviços e produtos, formas de pagamentos e
desembolsos, etc. Sugere-se que esta seja uma
regulamentação a ser feita em nível estadual.
Quadro 5: Apontamentos para uma Regulamentação
Fonte: Lei 11.888/2008

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 escritóriosmodelos 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 forma de contratação, seleção da demanda e fonte de recursos para a remuneração
dos serviços de ATHIS, são pontos importantes para uma regulamentação, ou seja, os
caminhos a serem trilhados por cada agente para a realização da ATHIS.
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III.

A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL

Quantificar e estratificar uma demanda por ATHIS é uma tarefa complexa que exige um
levantamento pontual e detalhado. A partir de dados secundários (IBGE e Fundação João
Pinheiro16) é possível dimensionar o quadro das necessidades habitacionais, cujo atendimento
dialoga com a ATHIS. Importante destacar que este “atendimento” parte de uma construção
conceitual sobre ATHIS que é objeto deste trabalho.
As práticas analisadas, tanto as fornecidas pelo CAU|SC como aquelas que foram
identificadas pelo AH! Arquitetura Humana apontam vários entendimentos sobre o “objeto de
ação” da ATHIS. Esses entendimentos apresentam variação de escala (edificação: melhorias
habitacionais; território: urbanização e regularização fundiária); de atribuição profissional
(ação exclusiva dos arquitetos e engenheiros ou também das diferentes disciplinas implicadas
nos temas urbanos); de campo de atuação (produção, melhorias e promoção da justiça e
inclusão social nas cidades), e de relação com o Estado (pública, privada, compartilhada,
autogestionária). Essas variáveis se, por um lado, não são excludentes, por outro, apontam a
necessidade de um debate que estabeleça, a partir de um entendimento comum dos
diferentes atores implicados, o foco da atuação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Santa Catarina.
A elaboração deste PEI-ATHIS está sendo proposta na perspectiva de promover a ATHIS
pública e gratuita para as populações de baixa renda, e neste sentido inserida no âmbito da
Política Nacional de Habitação. Assim torna-se necessária a adoção dos mesmos conceitos da
Política Nacional de Habitação - PNHIS para a compreensão dos problemas e das necessidades
habitacionais. Este alinhamento conceitual é pressuposto para a elaboração de estratégias que
reconheçam essa diversidade e não incidam, de forma linear, como se todas as demandas
pudessem ser atendidas com um mesmo arranjo.
Traçando um paralelo com os conceitos adotados pela Política Nacional de Habitação para
a construção do quadro das necessidades habitacionais, consideramos, para efeito de um
dimensionamento da demanda de ATHIS, dois componentes da inadequação habitacional e
um do déficit habitacional para o Estado de Santa Catarina. Da inadequação, consideramos o
adensamento em domicílio próprio (cuja demanda de ATHIS, se traduz em ampliação) e a
ausência de banheiro. Do déficit consideramos o domicílio precário, tendo a compreensão que
este componente pode ter como demanda uma reposição que necessite unidade habitacional
e terra, e não só a reforma ou construção no mesmo local, como inspiram parte das práticas
de ATHIS analisadas. A partir dessas definições, que são sugestivas e não definitivas, chegou-se
ao seguinte cenário para Melhorias Habitacionais e Construção de Unidade Habitacional, a
partir dos dados da Fundação João Pinheiro:

16

Alguns dados da FJP possuem o recorte do território em urbano e rural, a partir das próprias definições do IBGE
ao delimitar territórios urbanos e rurais para o censo de 2010, base das informações da Fundação. Esse limitante
pode induzir a erros de leitura.
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Situação
Adensamento
Ausência de Banheiro
Domicílio Precário até 3SM
Domicílio Precário > 3SM

Ação
Ampliação / Reforma
Ampliação / Reforma
Casa Nova
Reforma

Quantitativo
5.238 UH
8.589 UH
19.937 UH
6.621 UH

Quadro 6: Estimativa da Demanda
Fonte: Déficit Habitacional – Fundação João Pinheiro – Censo Demográfico 2010

O Plano Catarinense de Habitação de Interesse Social (2010) e DEMACAMP (2010) também fornecem dados quantitativos com relação ao quadro das necessidades habitacionais
de Santa Catarina:

Déficit Habitacional (2010)

Inadequação dos Domicílios (2010)

Em assentamentos precários
Fora de assentamentos precários
Total do Déficit Habitacional
Em assentamentos precários
Inadequação Fundiária
Adensamento Excessivo
Cobertura Inadequada
Domicílio sem Banheiro

13.652
136.764
150.415
77.359
118.749
15.833
11.875
19.792

Quadro 7: Necessidades Habitacionais de Santa Catarina
Fonte: Plano Catarinense de Habitação de Interesse Social

Os mapas a seguir espacializam as informações do Quadro 7, utilizando como unidade
territorial as 20 Microrregiões do Estado de Santa Catarina. Para a inadequação da moradia
relativa ao adensamento, as Microrregiões de Canoinhas e Curitibanos são as que concentram
as maiores proporções (2,25% – 3,0%), aproximadamente 1.302 domicílios.

Figura 16: Inadequação de Domicílios Urbanos – Adensamento - Microrregião
Fonte: Déficit Habitacional – Fundação João Pinheiro, 2010
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Em termos quantitativos, as microrregiões que apresentam os maiores números
relacionados ao adensamento são Joinville (13), Itajaí (10) e Florianópolis (9). A partir da
informação da distribuição das instituições de ensino superior e dos arquitetos e urbanistas
ativos no Estado de Santa Catarina é possível verficiar que as microrregiões que concentram a
demanda, também concentram potencias agentes produtores de ATHIS.

Figura 17: Inadequação de Domicílios Urbanos – Adensamento | IES | AU - Microrregião
Fonte: Déficit Habitacional – Fundação João Pinheiro, 2010

Para o dado da inadequação por falta de banheiro, a Micorregião de Curitibanos é a
que concentra a maiore proporção (3,78% – 5,0%), aproximadamente 954 domicílios.

Figura 18: Inadequação de Domicílios Urbanos – Ausência de Banheiro Próprio - Microrregião
Fonte: Déficit Habitacional – Fundação João Pinheiro, 2010
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Em termos quantitativos, as microrregiões que apresentam os maiores números
relacionados à ausência de banheiro próprio são Joaçaba (12), Canoinhas (4) e Curitibanos (8).
A partir da informação da distribuição das instituições de ensino superior e dos arquitetos e
urbanistas ativos no Estado de Santa Catarina é possível verificar que as microrregiões que
concentram a demanda, não concentram profissionais e universidades, com excessão de
Joaçaba (12).

Figura 19: Inadequação de Domicílios Urbanos – Ausência de Banheiro Próprio - Microrregião
Fonte: Déficit Habitacional – Fundação João Pinheiro, 2010

Com relação aos domicílios precários até 3 salários minimos, as regiões com os
maiores índices proporcionais são Grande Florianópolis, Joinville e Campos Lajes. Juntas essas
regiões somam 6.305 domicílios precários.

Figura 20: Domicílios Precários Urbanos – Rendimento até 3SM - Microrregião
Fonte: Déficit Habitacional – Fundação João Pinheiro, 2010

www.ah.arq.br

53 | P l a n o d e I m p l e m e n t a ç ã o – PEI |ATHIS
Em termos quantitativos, as microrregiões que apresentam os maiores números
relacionados à precariedade de domicílios urbanos até três salários mínimos são Joinville (13) e
Campos de Lajes (03). A partir da informação da distribuição das instituições de ensino
superior e dos arquitetos e urbanistas ativos no Estado de Santa Catarina é possível verficiar
que a microrregião de Joinville (13) concentra também possíveis agentes de produção e já, a
microrregião de Campos de Lajes (03) poucos agentes.

Figura 21: Domicílios Precários Urbanos – Rendimento até 3SM - Microrregião
Fonte: Déficit Habitacional – Fundação João Pinheiro, 2010

Com relação aos domicílios precários de 3 a 6 salários minimos, as regiões com os
maiores índices proporcionais são Grande Florianópolis, Joinville e Blumenau. Juntas essas
regiões somam 2.337 domicílios precários com renda até 3 salários mínimos

Figura 22: Domicílios Precários Urbanos – Rendimento > 3SM - Mesorregião
Fonte: Déficit Habitacional – Fundação João Pinheiro, 2010
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Em termos quantitativos, as microrregiões que apresentam os maiores números
relacionados à precariedade de domicílios urbanos entre três e seis salários minimos são
Blumenau (02), Florianópolis (09) e Joinville (03). A partir da informação da distribuição das
instituições de ensino superior e dos arquitetos e urbanistas ativos no Estado de Santa
Catarina é possível verificar que as estas microrregiões são as que mais concentram possíveis
agentes produtivos em todo Estado.

Figura 23: Domicílios Precários Urbanos – Rendimento > 3SM - Microrregião
Fonte: Déficit Habitacional – Fundação João Pinheiro, 2010

As outras demandas para ATHIS que surgiram a partir da análise das experiências, a
saber, regularização fundiária, infraestrutura, espaços públicos e promoção da justiça e
inclusão social nas cidades, necessitam ainda uma reflexão conjunta sobre a responsabilidade
sobre essas demandas, ou ainda, sobre como essas demandas se relacionam com os agentes
públicos e privados em cada município. Ou seja, é a política local de habitação que definirá o
enfoque da sua atuação com ATHIS e a partir disto identificará e quantificará a sua demanda a
partir das ferramentas disponibilizadas como, por exemplo, o Plano Local de Habitação, o
Plano Estadual de Habitação, os dados do IBGE sobre assentamentos precários, o CEMCEBRAP, entre outros. Esta pode ser uma orientação do CAU|SC.
A partir dos conceitos da PNHIS foram destacados as demandas de ATHIS relacionadas
à melhorias habitacionais e produção. Segundo a análise das experiências praticadas, as
melhorias são objeto da ação de ATHIS da iniciativa privada e das ONG e a produção, das ONG
e poder público. Essas dois grupos de demandas são passiveis de uma projeção.
As demandas de escala urbana, aqui compreendidas como regularização fundiária,
infraestrutura e espaços público, mais do que quantificar, precisam ser entendidas a partir da
perspectiva da gestão pública municipal. Elas tem ocorrido de forma pontual (qualificação da
praça, execução de uma rua, etc), contudo é orientação da Lei que ela venha na esteira de um
processo de planejamento urbano:
§ 3º As ações da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios para o atendimento do disposto no
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caput deste artigo devem ser planejadas e
implementadas de forma coordenada e sistêmica, a fim
de evitar sobreposições e otimizar resultados.(Lei
11.888/2008, Art. 3º)
Além da indicação da Lei 11.888/2008 cabe destacar que a obrigatoriedade de
planejamento ( Art. 182 e 183 da Constituição Federal) é um dos fundamentos da política
urbana estando a cargo dos municípios a sua realização. O que pressupõe a participação
do poder público como coordenador, proponente e gestor dos processos de ATHIS que
tenham como objeto ações de escala urbana. Nesta perspectiva, antecede a quantificação
deste tipo de demanda, a leitura dos poder público municipal sobre o que seria uma
demanda de escala urbana a ser compartilhada, com outros agentes, como universidades,
ONG e cooperativas.
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IV.

AS OFICINAS REGIONAIS:

O Termo de Referência propôs a realização de reuniões / oficinas por segmentos. Em
reunião com a CTEC, na etapa de elaboração do Plano de Trabalho, o AH! Arquitetura Humana
propôs a realização de Oficinas Regionais em substituição às atividades por segmentos,
reunindo em cada região do estado, os segmentos vinculados à ATHIS. Esta proposta foi aceita
pela CTEC e incorporada ao Plano de Trabalho.
Em novembro de 2017, o AH! Arquitetura Humana apresentou para a CTEC a metodologia
para a realização destas oficinas (E-mail enviado em 16/11/2017 - ANEXO 2) e os seguintes
critérios para a definição dos locais para sua realização:
a. Debate Iniciado: Partindo da compreensão de que este Plano Estratégico parte de um
debate que já vem sendo realizado no estado de Santa Catarina, o AH! Arquitetura
Humana entende que seja um critério a não utilização destas oficinas regionais como
um ponto de partida, mas sim, como mais uma etapa dentro de um amplo processo
que visa implementar a ATHIS no estado de Santa Catarina. Nesta perspectiva,
destacam-se os Seminários já realizados pelo IAB|SC em nove cidades do estado e o
Seminário do CAU|SC realizado em 2016;
b. Existência de Agentes Locais no apoio da mobilização para a atividade, colocando-se
também como um impulsionador do processo na região. Como foi utilizado, o debate
já iniciado como primeiro critério, no qual os seminários do IAB aparecem como um
dispositivo importante do processo, logo, se obteve por consequência, o IAB como um
potencial agente local, não excluindo outras possibilidades a serem indicadas pelo
CAU|SC;
c. Existência de Universidade: O AH! Arquitetura Humana acredita que a ATHIS é um
tema que deve ser profundamente debatido junto ao jovem arquiteto e aos futuros
profissionais. A ATHIS, além de ser uma urgência para as cidades e uma estratégia para
o futuro da profissão que precisa olhar a realidade das cidades brasileiras e as suas
reais necessidades de modo a criar meios de atendê-la de forma profissional, e não
mais como uma ação voluntariada;
d. Existência de Experiências com ATHIS é um critério importante no sentido de trazer
para a rede atores que já praticam ATHIS, mesmo que suas praticas não dialoguem de
forma direta com a Lei 11.888/2008, no sentido de estarem inseridas em um processo
institucional – na esteira de uma política pública de ATHIS. A presença destes atores
auxiliará as leituras e fortalecerá as avaliações, as propostas e os arranjos que serão
propostos no âmbito deste Plano Estratégico do CAU|SC;
e. Demandas de ATHIS: Quantificar e estratificar uma demanda por ATHIS é uma tarefa
complexa que exige um levantamento pontual e detalhado. A partir de dados
secundários (do IBGE e Fundação João Pinheiro) foi possível dimensionar o quadro das
necessidades habitacionais, cujo atendimento dialoga com a ATHIS. Importante
destacar que este “atendimento” parte de uma construção conceitual sobre ATHIS que
foi objeto deste trabalho. As praticas analisadas, tanto as fornecidas pelo CAU|SC,
como aquelas que foram identificadas pelo AH! Arquitetura Humana apontam vários
entendimentos sobre o “objeto de ação” da ATHIS, apresentando variação de escala
(melhorias habitacionais da edificação e urbanização e regularização fundiária); de
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atribuição profissional (ação exclusiva dos arquitetos e engenheiros ou também das
diferentes disciplinas implicadas nos temas urbanos); de campo de atuação (produção,
melhoria habitacional e promoção da justiça e inclusão social nas cidades), e de
relação com o Estado (publica, privada, compartilhada, autogestionária), pontos
debatidos na etapa do diagnóstico. Traçando um paralelo com os conceitos adotados
pela Politica Nacional de Habitação para a construção do quadro das necessidades
habitacionais, consideramos, para efeito de um dimensionamento da demanda de
ATHIS, dois componentes como: inadequação habitacional e déficit habitacional,
sendo estes mapeados para as vinte Microrregiões do estado de Santa Catarina. Da
inadequação, consideramos o adensamento em domicílio próprio (cuja demanda de
ATHIS, se traduz em ampliação) e a ausência de banheiro. Do déficit consideramos o
domicílio precário, tendo a compreensão que este componente pode ter como
demanda uma reposição que necessite unidade habitacional e terra, e não só a
reforma ou construção no mesmo local, como inspiram parte das praticas de ATHIS
analisadas. A partir dessas definições, que são sugestivas e não definitivas, chegou-se
ao seguinte cenário:

Gráfico 2 – Necessidades Habitacionais por Região

A partir desta elaboração, as microrregiões que apresentam as maiores demandas (que
não se esgotam nesta quantificação) são Florianópolis, Joinville, Itajaí, Campos de Lajes,
Joaçaba, Blumenau, Chapecó, Canoinhas, Criciúma e Tubarão. Destas, Tubarão, Canoinhas,
Joaçaba e Itajaí não receberam o Seminário do IAB sobre ATHIS. O Quadro 01 abaixo sintetiza
esses critérios e apresenta as cidades com sua área de abrangência:
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Região / Cidade

Debate
iniciado

Vale do Itajaí
Seminário
Blumenau
IAB 2015
Sul Catarinense
Seminário
Criciúma
IAB 2015
Oeste Catarinense Seminário IAB
Chapecó
2015
Norte Catarinense
Seminário IAB
Joinville
2015
Grande Florianópolis Seminário
Florianópolis
IAB 2015
(1)

Agente
Local

Existência e
Universidade

Experiências

IAB

FURB

Cooperativas

IAB

UNESC

IAB
IAB
IAB

Demanda
estimada de
ATHIS (1)
4,66%

Cooperativa
Casa Nova
UNICHAPECO Cooperativas
FAEM
UNIVILLE
Cooperativas
Católica
UFSC,
CAAP
UNISUL

2,86%
2,12%
7,9%
2,38%

A partir de leituras dos dados da Fundação João Pinheiro com base no censo IBGE de 2010, cujo critério está descrito
no item “e”.

Quadro 8 – Síntese dos critérios para realização das Oficinas regionais.

O AH! Arquitetura Humana se propôs a realizar cinco atividades regionais, deixando a
definição final para a CTEC. A Oficina Regional foi a primeira atividade da etapa do Plano de
Implementação, e teve como objetivo validar o Diagnóstico e iniciar o debate a cerca do
objetivo central deste plano, que é o de propor as ações, ditas estratégicas a serem realizadas
pelo CAU|SC visando o fomento para a implementação da ATHIS no estado de Santa Catarina.
Foram definidas as seguintes regiões e datas para a realização das Oficinas:






Joinvile|04 de dezembro;
Blumenau | 04 de dezembro;
Florianópolis | 05 de dezembro;
Criciúma | 06 de dezembro
Chapecó | 11 de dezembro

Além das oficinas, foi realizada uma apresentação do PEI-ATHIS no Seminário do
CAU|SC realizado na Universidade Federal de Santa Catarina no dia 08 de dezembro de 2017.
A mobilização dos atores para a participação das oficinas foi acordada em reunião entre CETEC
e AH! Arquitetura. Os convites foram elaborados pela consultoria e enviados ao CAU|SC para
que este fizesse a ampla divulgação. Tendo como referência o arranjo de atores proposto na
metodologia, o AH! Arquitetura Humana identificou as seguintes entidades / instituições que
deveriam ser convidadas em cada uma das regiões:
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Figura 24 – Atores
Fonte: Plano de Trabalho PEI-ATHIS










No segmento Assessorias identificamos: Federação das Cooperativas Habitacionais de
Santa Catarina (Fecoohasc); Arquiteto Loureci Ribeiro – Rancho Queimado – Habitação
Rural; Leonardo Roque Pessina Bernini – CAAP – Centro de Assessoria e Autogestão
Popular;
No segmento Movimentos Populares: FAMESC – Federação das Associações de
Moradores de Santa Catarina; União Florianopolitana de Entidades Comunitárias –
UFECO; Articulação Territorial (Blumenau);
No segmento Universidades: as universidades listadas no Quadro 1;
No segmento Entidades Públicas: FECAM, Ministério Publico, Defensoria Pública
No segmento Financiadores: Banco da Família – Lages / SC; Banco do Empreendedor –
Florianópolis
No segmento Iniciativa Privada: sem identificação

Além da divulgação realizada pelo CAU|SC, o AH! Arquitetura Humana também contatou
atores indicados como importantes para o debate do PEI-ATHIS.
Metodologicamente as oficinas foram organizadas em três momentos. O primeiro de
apresentação dos presentes e descrição das expectativas com relação à ATHIS. No segundo
momento o AH! Arquitetura Humana apresentou uma síntese do diagnóstico, abrindo o
debate para considerações dos participantes. No terceiro momento foi proposta uma dinâmica
coletiva, a partir da qual os participantes foram divididos em grupos.
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Para cada grupo foi apresentado um caso contemplando as diferentes tipologias de
demanda de ATHIS - regularização fundiária, infraestrutura e espaços públicos; melhoria
habitacional; produção habitacional; assessoria para promoção da justiça e inclusão da cidade
- para que os participantes propusessem arranjos de atendimento, identificando atores e seus
papeis no processo. O objetivo desta dinâmica foi o de testar arranjos possíveis, identificar
falhas e potencialidades regionais, relacionadas à ATHIS e reforçar o papel dos atores
implicados. Para a realização da dinâmica, cada grupo recebeu um tabuleiro com a descrição
do caso (problemática) e um conjunto de cartas representando atores do processo de ATHIS.
Esses atores foram àqueles identificados nas experiências sistematizadas na etapa de
diagnóstico.
A Figura 26 a seguir traz uma síntese das oficinas. Para cada uma das oficinas realizadas ela
apresenta os atores que participaram (identificação e quantitativo) e os atores que eles
indicaram nos arranjos que elaboraram durante o exercício proposto. A informação está
organizada da seguinte maneira:

Figura 25 – Orientação para Leitura do Diagrama Síntese das Oficinas Regionais
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Figura 26 – Síntese das Oficinas Regionais: Tabela Agentes/Atores Presentes x Agente/Atores Propostos
.

A atividade na cidade de Joinville contou com a presença de 12 participantes: 01 do CAU,
01 do poder executivo, 02 de universidade, 02 arquitetos autônomos, 05 assessores técnicos e
01 entidade (IAB). O diagnóstico foi aprovado sem considerações.
A partir da dinâmica de grupo, surgiram os arranjos que serão aqui descritos e analisados.
O CAU aparece no Grupo que trabalhou na perspectiva das melhorias habitacionais, com o
papel de agente promotor e articulador do processo e seus atores. As ONGs aparecem com
este papel, quando o tema é promoção da justiça e inclusão social nas cidades, e o poder
público nas demais tematicas.
Os grupos foram provocados a pensar o papel dos atores na implementação da ATHIS, em
especial, o papel do CAU|SC e CAU|BR. Em Joinville dois grupos identificaram o Conselho
como o agente apto a fazer incidência junto ao poder público para regulamentar a ATHIS no
nível local e propor alternativas para o fortalecimento de políticas públicas. A incidência junto
a outros conselhos profissionais de modo a garantir o caráter multidisciplinar da ATHIS,
também foi uma atribuição dada ao CAU|BR e CAU|SC pelos grupos. Um dos grupos atribuiu
ao CAU|BR a função de captar recursos para ATHIS e de articular os seus recursos (2%) à
outros programas governamentais.
Assessorias multidisciplinares, profissionais liberais, escritórios, universidades e ONGS
aparecem como uma cadeia de profissionais (de diferentes arenas) envolvidos com a execução
da ATHIS. As cooperativas apareceram como beneficiários da ATHIS. As entidades de
arquitetura e urbanismo não são citadas e as Igrejas aparecem como facilitadores do processo
A Defensoria Pública aparece como um ator com potencial de atuar no campo jurídico
(usucapião, parcelamentos) de modo articulado às ações técnicas, em especial nas ações para
a promoção da justiça e inclusão social nas cidades.
As atribuições do arquiteto e urbanista, segundo os arranjos propostos, vão além do
projeto e da execução vinculado à melhoria da moradia. Aos arquitetos (liberais, escritórios),
por exemplo, é atribuída a função de avaliação pós-ocupação ou pós-intervenção também. A
elaboração de laudos nas ações para a promoção da justiça e inclusão social nas cidades
também foi identificada.
Com relação às formas de financiamento, os grupos identificam o micro-credito, as lojas de
material de construção (acesso direto, financiado) e o poder executivo ofertando material de
contrução através do Cartão Reforma. Recursos oriundos dos Fundos de Habitação não são
citados.
As Figuras 27, 28 e 29 apresentam os diagramas propostos pelos grupos de trabalho da
Oficina Regional de Joinville.
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Figura 27 – Síntese das Oficinas Regionais: Arranjos Propostos | Joinville | Grupo 01.
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Figura 28 – Síntese das Oficinas Regionais: Arranjos Propostos | Joinville | Grupo 02.

www.ah.arq.br

65 | D i a g n ó s t i c o – PEI |ATHIS

Figura 29 – Síntese das Oficinas Regionais: Arranjos Propostos | Joinville | Grupo 02.
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A atividade na cidade de Blumenau contou com a presença de 21 participantes: 01 do
CAU, 07 da Universidade, 11 arquitetos autônomos e 02 entidades (IAB). O diagnóstico foi
aprovado sem considerações.
A partir da dinâmica de grupo, surgiram os arranjos que serão aqui descritos e analisados.
Os grupos foram provocados a pensar o papel dos atores na implementação da ATHIS, em
especial, o papel do CAU|SC e CAU|BR. Em Blumenau o CAU aparece em apenas um grupo
com a atribuição de capacitar profissionais e fomentar escritórios modelos para atuação em
ATHIS.
Assessorias multidisciplinares, profissionais liberais, escritórios, universidades e ONGS
aparecem como uma cadeia de profissionais (de diferentes arenas) envolvidos com a execução
da ATHIS. As entidades de arquitetura e urbanismo são citadas com o papel de fortalecer a
pauta da moradia nas diferentes instâncias e fiscalizar a atuação dos entes públicos no que
tange à proteção, defesa e promoção do direito à moradia. A Defensoria Pública é citada com a
função de incidir em defesa do direito à moradia junto ao poder executivo e legislativo.
As atribuições do arquiteto e urbanista, segundo os arranjos propostos, vão além do
projeto e da execução vinculado à melhoria da moradia. Aos arquitetos é atribuída a função de
realizar avaliações, elaborar projetos, executar obras e acompanhar a execução.
Não foram indicadas possibilidades de financiamento, no entanto um dos grupos propôs o
arranjo a partir do poder público e na perspectiva do Sistema Nacional de Habitação, citando o
Fundo como ferramenta da política.
As Figuras 30, 31 e 32 apresentam os diagramas propostos pelos grupos de trabalho da
Oficina Regional de Blumenau.
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Figura 30 – Síntese das Oficinas Regionais: Arranjos Propostos | Blumenau | Grupo 01.
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Figura 31 – Síntese das Oficinas Regionais: Arranjos Propostos | Blumenau | Grupo 02.

www.ah.arq.br

69 | D i a g n ó s t i c o – PEI |ATHIS

Figura 32 – Síntese das Oficinas Regionais: Arranjos Propostos | Blumenau | Grupo 03.
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A atividade na cidade de Florianópolis contou com 28 participantes: 03 do CAU, 04 do
poder executivo, 05 da universidade, 08 arquitetos autônomos, e 02 entidades (IAB). O
diagnóstico foi aprovado pelos presentes que teceram muitos comentários a cerca do
conteúdo apresentado. O tema referente ao papel da universidade com relação à formação do
arquiteto urbanista e os conteúdos curriculares que não trabalham ATHIS na sua
complexidade, foi amplamente debatido. Em Florianópolis, não ocorreu a dinâmica de grupo,
devido ao tempo do debate sobre o diagnóstico.
Em Criciúma foram 21 participantes: 02 do CAU, 03 da Universidade, 01 escritório de
arquitetura, 12 arquitetos autônomos e 02 entidades (IAB). O diagnóstico foi aprovado sem
considerações.
A partir da dinâmica de grupo, surgiram os arranjos que serão aqui descritos e analisados.
Os grupos foram provocados a pensar o papel dos atores na implementação da ATHIS, em
especial, o papel do CAU|SC e CAU|BR. Em Criciúma o CAU com papeis definidos nos três
grupos de trabalho. A ele são atribuídas funções de divulgação, fiscalização, aporte de recursos
e formação. Foram propostas como ações estratégicas, a articulação dos profissionais do
campo da arquitetura e urbanismo com o poder público, bem como estimular o
empreendedorismo na área e ofertar consultoria na área de ATHIS para os profissionais
interessados.
Assessorias multidisciplinares, profissionais liberais, escritórios, universidades, ONGS,
cooperativas e startups são vistas como agentes executores da assistência técnica que
precisam ser aproximados. Às cooperativas é atribuída a função de organizar as famílias e, às
universidades, a atribuição da pesquisa. As entidades profissionais são citadas como
articuladoras e organizadoras do quadro de profissionais liberais e escritórios interessadas em
atuar com ATHIS.
O papel do poder público, para os grupos de Criciúma, tem distintos pesos na promoção
da ATHIS. Ele é visto como agente promotor e articulador da rede em um dos grupos. Essa
função é atribuída às startups nos outros dois grupos, sendo que em um o papel do poder
público é o de regulador, no sentido de propor normas e regrar a relação dos demais atores.
No terceiro grupo as instituições públicas não são consideradas no processo. Neste caso as
startups são os agentes promotores da ATHIS e quem articula cooperativas e ONG,
profissionais e escritórios, universidade e possibilidades de credito. Neste cenário, o CAU,
através da sua comissão de ATHIS tem a função de apoiar a atuação das startups.
Os grupos não entram no debate referente às atribuições do arquiteto e urbanista. Partem
do pressuposto de que todas aquelas definidas por lei, são objeto de um trabalho de ATHIS.
Com relação aos financiamentos, todos os grupos propõem a operacionalização da ATHIS
com recursos que são captados por fora do Sistema de Habitação: microcredito, finacimentos,
doações, convênios que facilitem o credito e captação propria no caso das ONG’s.
As Figuras 33, 34 e 35 apresentam os diagramas propostos pelos grupos de trabalho da
Oficina Regional de Criciúma.
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Figura 33 – Síntese das Oficinas Regionais: Arranjos Propostos | Criciúma | Grupo 01.
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Figura 34 – Síntese das Oficinas Regionais: Arranjos Propostos | Criciúma | Grupo 02.
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Figura 35 – Síntese das Oficinas Regionais: Arranjos Propostos | Criciúma | Grupo 03.
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A atividade na cidade de Chapecó contou com a presença de 35 participantes: 03 do CAU,
08 do poder executivo, 01 da Defensoria Pública, 11 da universidade, 03 de cooperativas de
habitação, 07 arquitetos autônomos, 01 entidade (IAB) e 01 liderança comunitária. O
diagnóstico foi aprovado sem considerações.
A partir das provocações feitas aos grupos, em Chapecó, o CAU|BR e CAU|SC aparecem
em dois grupos como o regulador das ações entre o setor público e as iniciativas privadas.
Além disso, é atribuído ao Conselho a tarefa de apoiar na regulamentação de normas
necessárias para a implementação da ATHIS, apoiar a realização de convênios que tenham a
ATHIS como objeto e realizar o cadastro dos profissionais interessados em atuar com o tema.
Assessorias multidisciplinares, profissionais liberais, escritórios, universidades, ONGS,
cooperativas e startups são vistas como agentes executores, ou seja, aqueles que prestam o
serviço de ATHIS, e também os atores que fazem a relação com as agencias de microcrédito e
com as lojas de material de construção. Um dos grupos destaca a universidade como pesquisa
e suporte técnico para as ações de ATHIS.
O papel do poder público, nas propostas de Chapecó, não tem uma centralidade, ou seja,
não se apresenta como o agente promotor da ATHIS. Seu papel fica em torno das
regulamentações e da identificação e direcionamento da demanda.
Da mesma forma que em Criciúma, os grupos não entram no debate referente às
atribuições do arquiteto e urbanista. Partem do pressuposto de que todas aquelas definidas
por lei, são objeto de um trabalho de ATHIS.
Com relação aos financiamentos, todos os grupos propõem a operacionalização da ATHIS
com recursos que são captados por fora do Sistema de Habitação: microcredito, finacimentos,
doações, convênios que facilitem o credito e captação propria no caso das ONG’s. O Sistema
de Habitação e os Fundos não são citados pelos grupos.
As Figuras 36, 37 e 38 apresentam os diagramas propostos pelos grupos de trabalho da
Oficina Regional de Chapecó.
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Figura 36 – Síntese das Oficinas Regionais: Arranjos Propostos | Chapecó | Grupo 01.

www.ah.arq.br

76 | D i a g n ó s t i c o – PEI |ATHIS

Figura 37 – Síntese das Oficinas Regionais: Arranjos Propostos | Chapecó | Grupo 02.
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Figura 38 – Síntese das Oficinas Regionais: Arranjos Propostos | Chapecó | Grupo 03.
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Em relação aos arranjos propostos, cabem algumas considerações. É importante
relembrar que a ATHIS defendida pelo PEI é pública e gratuita, logo, tem como centro da sua
articulação o poder público, mas especificamente o poder executivo. Neste sentido, foi
importante estimular nos grupos, o debate a cerca do papel do CAU nos arranjos propostos. O
Conselho apareceu na grande parte dos casos, como um articulador da rede de ATHIS, ou seja,
aquele que vai dispertar o interesse dos agentes e conecta-los entre si visando a ralização da
ATHIS. Nesta perspectiva, ele também é visto com a responsabildiade de primar, nestes
processos pelo profissional arquiteto urbanista, desde a sua formação até o seu exercício
profissional, amparando-o e fiscalizando-o.
Mesmo sendo a ATHIS pública o foco do PEI-ATHIS, foi perceptivel, no processo das
oficinas, a necessdiade de inserir os profissionais que estão atuando autonomamente ou via
escritórios no cenário da ATHIS, ou seja, conectar a demanda da sociedade por assistência
tecnica aos profissionais arquitetos urbanistas. E, esta necessidade apareceu sempre
acompanhada de falas apontando a fragilidade, em termos estruturais, do poder público, para
atender esta demanda.
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V.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIAGNÓSTICO

O Brasil é um país desigual socialmente e urbanisticamente, ao passo que produz centenas
de profissionais arquitetos urbanistas anualmente que não tem como foco da sua atuação o
atendimento da demanda das populações mais vulneráveis. Neste sentido é inadmissível que
o arquiteto e urbanista esteja restrito aos 5% da população que podem pagar pelos serviços
especializados. Ao mesmo tempo, os avanços normativos, institucionais e a oferta de recursos
públicos desde a promulgação da Lei 11.888/2008 não foram capazes de estruturar uma
política de Assistência Técnica Pública e Gratuita para as populações de baixa renda capaz de
articular demanda e profissionais.
O CAU|BR tem um papel importante na articulação entre essas duas realidades,
estimulando projetos, pesquisas, estudos, e pautando a agenda de maneira que outras
instituições reconheçam a centralidade do tema e reproduzam ações de apoio à estruturação
da ATHIS enquanto política pública. Reconhecendo este papel promoveu, nos últimos anos,
ações em nível nacional que buscou difundir a fomentar ações de ATHIS pelo país, destinando
2% dos seus recursos para fortalecer uma política de ATHIS no país.
O Estado de Santa Catarina, através do CAU e das suas entidades, promoveu intensos
debates sobre o tema da assistência técnica e reuniu um rico material que agora, serve de
base para a elaboração de uma estratégia de implementação de ATHIS no estado. Este
material associado à pesquisa sobre as experiências em ATHIS realizada pelo Ah! Arquitetura
Humana foram capazes de elucidar conceitos, abrangência, escala, demanda, atores e arranjos
possíveis para, a partir deles, delinear o foco da ação do CAU|SC, traduzido no seu esforço
institucional e financeiro, para os próximos 6 anos, no que tange à ATHIS. Neste sentido
destacamos:


Que as demandas de produção e qualificação da moradia em Santa Catarina, estão
concentradas em regiões que também detém um contingente significativo de centros
universitários, agentes produtores, entidades de arquitetos, profissionais e municípios
de grande e médio porte que desenvolvem ações no campo no âmbito do previsto
pela política nacional de habitação. Não que, nas demais regiões, como a de Lajes, não
seja graves as situações existentes. Este cenário propicia uma ação descentralizada do
CAU|SC;



Que, dentre os agentes promotores, não se vislumbram no Estado de Santa Catarina,
ONGS e entidades ligadas aos movimentos sociais populares qua atuam no campo
habitacional urbano. Nota-se a relevante presença das cooperativas como agentes de
produção da moradia que atuam, no meio rural, vinculadas aos programas
governamentais de moradia do Governo Federal e também, compondo com outras
fontes de financiamentos;



Que existem iniciativas de microcredito, voltadas ao material de construção, que
podem ser provocadas a compor arranjos em prol da ATHIS no Estado;

www.ah.arq.br

80 | D i a g n ó s t i c o – PEI |ATHIS


Que existe um contingente de profissionais arquitetos e urbanistas no Estado de Santa
Catarina que precisa ser fomentado às práticas de ATHIS a partir de uma leitura de
perfil e campo de atuação de forma relacional às demandas de ATHIS;



Que temas relacionados à segurança da atuação profissional como honorários e
exercício profissinal diante das exigências normativas e responsabilidade técnica ainda
são barreiras para a atuação profissional e que precisam ser regulamentadas,
esclarecidas e divulgadas para atrair os profissionais para este campo e com isso
avançar em práticas de ATHIS;



Que ilegalidade fundiária e aporte de recursos são entraves importantes da
implementação da ATHIS, na perspectiva dos agentes promotores, para os quais o
poder público tem um papel central que deve ser fomentado;



Que a ATHIS precisa ser fomentada e divulgada como um importante instrumento da
política habitacional, e que antes disso se faz necessária a estruturação de um
“caminho” a ser seguido, tanto pelos profissionais interessados, como pelas
demandas;



Que existem iniciativas no campo normativo que buscam avançar na ATHIS, mas que
não regulamentam pontos importantes e necessários para a operacionalização da
assistência téncica na perspectiva de uma política pública;

5.1 Apontamentos para o Plano Estratégico a partir do diagnóstico e das
Oficinas Regionais

Este diagnóstico levantou questões a serem refletidas, debatidas e consensuadas pela
CTEC e pelos atores da ATHIS. Neste sentido, a partir da análise do diagnóstico preliminar pela
CTEC, da reunião realizada com seus conselheiros e colaboradores ( dia 17/11) e da oficinas
regionais realizadas no periodo de 01/12/17 a 11/12/17, buscou-se consensuar entendimentos
importantes para avançar no processo de elaboração do PEI-ATHIS. O Quadro 8 apresenta o
resultado destas análises organizado em quatro grupos: conceito e demanda; arranjo
institucional; financiamento, atuação profissional e fiscalização:
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Diagnóstico
As práticas apontam distintos
parâmetros conceituais para ATHIS
que apresentam variação de escala
(melhorias habitacionais da
edificação e urbanização e
regularização fundiária); de
atribuição profissional (ação
exclusiva dos arquitetos e
engenheiros ou também das
diferentes disciplinas implicadas
nos temas urbanos); de campo de
atuação (produção, melhorias e
promoção da justiça e inclusão
social nas cidades), e de relação
com o Estado (pública, privada,
compartilhada, autogestionária).
Essas variáveis se, por um lado, não
são excludentes, por outro,
apontam a necessidade de um
debate que estabeleça, a partir de
um entendimento comum dos
diferentes atores implicados, o
foco da atuação do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Santa
Catarina.

Apontamento
Qual será o foco da atuação do
CAU|SC?

Os distintos atores implicados na
ATHIS, a partir das suas arenas,
têm atendido demandas que
dialogam com a sua natureza
(iniciativa privada / ONG / poder
público). O poder público e as
universidades mostram um grande
potencial de intervenção e de
articulação com outros atores na
perspectiva de uma atuação em
rede. Também consegue atuar com
um conjunto mais abrangente de
demandas:
melhorias,
regularização fundiária, produção
habitacional, promoção da justiça e
inclusão social nas cidades. Os
arranjos da iniciativa privada,
mesmo atuando numa perspectiva
diferente daquela que fundamenta
a ATHIS, apresenta variáveis
interessantes que podem ser
utilizadas, e estão desenvolvendo
ações bastante efetivas nos
assentamentos informais, na
esteira das fragilidades das
políticas habitacionais.

Que elementos poderiam ser
destacados de cada arranjo para
auxiliar a estruturação de uma
Política de ATHIS a ser proposta
para o Estado de SC e fomentada
pelo CAU e na perspectiva de
consolidação de um campo de
trabalho
importante
para
arquitetos e urbanistas;

Que agentes serão fomentados /
apoiados?
Qual a abrangência da atuação
profissional do arquiteto numa
política de ATHIS;

Encaminhamento
ATHIS pública e gratuita,
multidisciplinar
com
enfoque no arquiteto
urbanista;
Fomento aos agentes
públicos; Apoio na
articulação
e
envolvimento
com
agentes privados e com
a sociedade civil;
Estratificação
da
demanda por agentes e
propositura de arranjos
nesta perspectiva;
ATHIS abrange todas as
atividades do escopo
das atribuições do
arquiteto urbanista;

Que ações políticas, normativas e
institucionais (do CAU|SC) são
necessárias para viabilizar esses
arranjos?

Os arranjos propostos
pela CODHAB (poder
público) e pela Vivenda
(iniciativa privada) são
arranjos referenciais
consensuados;
Fomento de ATHIS nas
universidades
–
Introdução de seus
conteúdos na base
curricular; Escritórios
Modelos; Residência em
Arquitetura ( Bahia);
Orientações para a
regulamentação da Lei
11.888/2008
nos
municípios;
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O diagnóstico apresentou pelo
menos 5 possibilidades de
financiamento, sendo a utilização
dos Fundos de Habitação um deles
e aquele apontado pelo Lei
11.888/2008 como sendo a
principal fonte de recursos para o
desenvolvimento da ATHIS, mesmo
que utilizado de forma associada a
outras fontes de recursos. O Estado
de Santa Catarina tem exemplos de
microcréditos que atuam no campo
da habitação;
O arquiteto urbanista não está
presente em todas as atividades de
ATHIS. A partir das experiências
analisadas, se verificou que as
etapas como o acompanhamento
das obras ficam descobertas de
uma atuação técnica. Até mesmo
na etapa de projeto, nem sempre é
verificada a atuação de um
profissional arquiteto urbanista. Há
casos no qual a etapa de projeto é
secundária e fornecida de forma
gratuita, apenas como fomento de
venda de material de construção.
Neste contexto, habilidades no
domínio de softwares de projeto e
a utilização de “projeto padrão”
são utilizadas para justificar a não
necessidade de um arquiteto.
A Responsabilidade Técnica
excessiva em pré-existências e em
assentamentos informais é outro
fator relevante na atuação
profissional;
A precarização do trabalho e das
formas de contratação; honorários;
voluntariado.

O atual cenário de escassez de
recursos públicos, associado à
fragilidade e desmanche das
políticas públicas aponta a
necessidade de se buscar novas
alternativas de financiamento e
de arranjos que sejam capazes
de promover uma ATHIS pública
e gratuita (de baixo custo?) para
as populações carentes;

Apoio
para
a
estruturação dos fundos
e
conselhos
de
habitação;

A promoção da ATHIS não pode
ter como consequência a
precarização do trabalho do
arquiteto. Como fomentar a
inserção do arquiteto urbanista
nos processos de produção de
ATHIS, não como insumo, mas
sim como agente promotor da
ATHIS?

Definir
parâmetros
mínimos de honorários;

A intervenção na unidade
habitacional, sua relação com o
entorno (território) e o papel do
poder público de regular a
relação “público x privado”
existente no ato de aprovação de
projetos. Como equacionar essa
relação que é visto como um
entrave para a promoção de
ATHIS?

Fiscalizar,
nas
contratações, o mínimo
profissional;
Fomentar a presença de
arquitetos urbanistas no
poder público municipal;
Apoiar a fiscalização da
atuação profissional;
Orientar a criação de
regulamentações mais
flexíveis para projetos
de
ATHIS,
que
desburocratize
a
realização do projeto e
que garanta o bem
comum;

Respeitando a natureza do CAU|SC enquanto Conselho Profissional, e atendendo ao
objetivo de:
(...) “orientar as ações e os recursos do CAU/SC
disponibilizados para a ATHIS de modo a promover a
implementação/ regulamentação e conhecimento da Lei
11.888/08, aos profissionais (liberais e escritórios),
instituições, órgãos públicos e outros segmentos
buscando assegurar a assistência técnica pública e
gratuita para realização de todos os trabalhos de
projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo
dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e
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engenharia necessários para a edificação, reforma,
ampliação ou regularização fundiária da habitação
buscando, assim, garantir melhor qualidade de vida à
população” (...)
Que ações estratégicas (de incidência, formação, pesquisa, fomento, etc) podem ser
conduzidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina e ser o foco das suas
ações de Patrocínio considerando o quadro apresentado?
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VII.

ANEXOS

A. Fichas das Experiências
B. Comentários CTEC

www.ah.arq.br

